
CASA DE LICITAȚII HISTORIC

Documente și mărturii
FRAGMENTARIUM

LI
C

IT
A

ȚI
A

 1
2

22
 | 

0
7 

| 2
0

20





CASA DE LICITAȚII HISTORIC

Licitația 12

Fragmentarium

Documente și mărturii

22 iulie 2020, ora: 18:00, Număr loturi: 246

Locul desfășurării: Online pe website, www.historic.ro  
Adresa: Str. Intrarea Amzei, nr. 2, sectorul 1, București
Pentru informații suplimentare în legătură cu starea 
de conservare a obiectelor licitate, ne puteți contacta 
la adresa de email: expertiza@historic.ro

Concept licitație, curatoriat: 
Cezar Florea, Dorin Boștiog
Echipa: 
Expert Ștefania Cecilia Ștefan
Expert conservare: Lucian Dogan
Fotografie și editare foto: Răzvan Năstase
Design: Răzvan Năstase
DTP: Răzvan Năstase
Curator expoziție: Gabriel Duma, Anamaria Fugaru

Coperta II: Mihail Sadoveanu, Neguțători de la Basora, manuscris 
Coperta IV: Nicolae Labiș, Scufița roșie, manuscris, 1956

Tipografie: Vertical Graphic

Date de contact:
Tel.: (+4) 0314 254 202 
Mobil: (+4) 0767 557 799 
Email: contact@historic.ro 
Adresa: Strada Intrarea Amzei nr. 2, Etaj 1, Sector 1, București
Website: www.historic.ro

Program de lucru:
Luni, marți, miercuri, joi, vineri → 10:30 — 18:00
Sâmbătă → 10:30 — 17:00 
Duminică → închis* 
*excepție fac duminicile premergătoare evenimentelor

Copyright © Casa de Licitații Historic SRL. Toate drepturile sunt rezervate. 22 Iulie 2020

Documente și mărturii

Fragmentarium



6Fragmentarium - Documente si mărturii Fragmentarium - Documente si mărturii   7

LOT | 001

Constantin Nottara, bilet olograf, 1932

Bilet olograf trimis de reputatul actor Constantin 
Nottara, prietenului său Mihăileanu. Biletul este 
semant datat 1 Aprilie 1932.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 6.5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 002

George Enescu, carte de vizită trimisă lui 
Robert Brussel, 1924

Cartea de vizită a cunoscutului compozitor 
George Enescu, care cuprinde un scurt text 
olograf, din perioada în care acesta se afla la Paris.
Cartea a fost trimisă lui Robert Brussel, ziarist și 
critic muzical.

Cartea de vizită păstrează plicul original.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 5×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 003

Principele Gheorghe Gr. Cantacuzino (Nababul), 
carte de vizită cu text olograf

Carte de vizită aparținând Principelului Gheorghe 
Grigore Cantacuzino - Nababul (1832-1913), care 
conține un scurt text olograf.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 005

Carte poștală fotografică cu semnăturile lui Paul 
Anghel, Mihai Beniuc și Liliana Drăgulescu

Carte poștală fotografică înfățișându-l pe Turdor 
Arghezi. Pe verso regăsim semnăturile dramaturgului 
Paul Anghel, a poetului Mihai Beniuc și a Lilianei 
Drăgulescu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 004

Constantin Drăgoi, carte poștală către G. Denize

Constantin Drăgoi îi trimite o carte poștală lui G. 
Denize, aflat la Palatul Cotroceni în care îl informează 
pe acesta cu privire la instalarea Principelui Nicolae la 
Windsor.

Cartea poștală este datată Londra, Ianuarie 1919.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 8,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 006

Agatha Bacovia scrisoare către Eugeniu Speranția

Agatha Bacovia îi trimite o scrisoare de mulțumire lui 
Eugeniu Speranția în legătură cu articolul publicat de 
acesta în revista Familia.

Scrisoarea este semnată olograf și datată 1960 și este 
însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21 cm×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 007

Ion Crângulescu, manuscris-poezii

Manuscrisul de 3 pagini, a patru poezii scrise de 
către Ion Crângulescu. Poeziile au fost intitulate: 

„Mamă”,„Laudă pîinii”, 
„Timpul zidirilor”, „Hanul Nostru”.

Fiecare pagină poartă la final semnătura lui Ion 
Crângulescu.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 008

Ovid. S. Crohmălniceanu, manuscris la prefața unui roman

Manuscrisul la prefața romanului Monicăi Pillat, 
Corabia timpului, scrisă de către criticul literar Ovid S. 
Crohmălniceanu. Manuscrisul a fost trimis la Editura Ion 
Creangă, romanul autoarei fiind publicat în 1976.

Manuscrisul este compus din 4 pagini, redactat cu 
cerneală albastră, iar la final regăsim semnătura lui Ovid S. 
Crohmălniceanu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 009

Eugeniu Speranția, scrisoare către Mircea Florian

Eugeniu Speranția îi trimite o scrisoare amicului său, 
filosoful Mircea Florian, mulțumindu-i pentru cartea 
primită în dar.

Scrisoarea este datată Berlin 11 Iulie 1914 și poartă 
semnătura olografă a poetului.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 18×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 010

Nichita Stănescu, scrisoare, 1971

Scrisoare trimisă de Nichita Stănescu prietenului său, profesorul Nicolae Traian, 
prin care îi mulțumește pentru găzduire în locuința sa.

Scrisoarea este datată 5 Martie 1971 și vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 011

Scrisoare Cella Delavrancea + I. Gr. Periețeanu, Delavrancea. 
Orator Judiciar și politic  + carte de vizită Aglae Miclescu

I. Gr. Periețeanu, Delavrancea. Orator Judiciar și politic 
(Cuvântare rostită la Radio în seara de 27 Ianuarie 1934), 
Atelierul „Adevărul”, 16 p.

Legătură de epocă, integral din piele.

Scrisoare trimisă de Cella Delavrancea lui Gr. Periețeanu prin 
care îi mulțumește acestuia pentru conferința ținută la radio 
în cinstea tatălui său. Scrisoare este datată 9 Februarie 1934 și 
poartă semnătura olografă a Cellei Delavrancea-Lahovary.

Carte de vizită a Aglaei Miclescu care conține un scurt 
text olograf în care aceasta îl felicită pe Periețeanu pentru 
cuvântarea sa de la radio. 

Scrisoarea și cartea de vizită sunt atașate la finalul discursului.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 16×10,5 cm / 21,3×17 cm / 6×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 012

Cincinat Pavelescu, carte poștală fotografică, cu 
semnătură olografă.

Carte poștală fotografică reprezentându-l pe poetul 
Cincinat Pavelescu, care a fost trimisă de acesta 
pritenului său D. Bădescu-Roșiori. Cartea poștală 
cuprinde un text olograf adrest lui Bădescu Roșior, iar pe 
față regăsim semnătura olografă a lui Cincinat Pavelescu, 
datată 25 Octombrie 1905.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 016

Radu D. Rosetti, scrisoare, 1934

Scrisoare olografă semnată de Radu D. Rosetti, în care se scuză cu 
privire la absența sa de la cina dată în cinstea lui Al. Obedenaru, 
colegul acestuia de la redația cotidianului politic antimonarhic 

„Lumina”. 

Scrisoarea este semnată și datată București 1934.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 017

Sașa Pană, felicitare către Geo Bogza

Sașa Pană îi trimite lui Geo Bogza o felicitare 
cu ocazia aniversării zilei sale de naștere. 
Felicitarea cuprinde și un text al soției 
acestuia, Mary Binder, fiind datată 1976.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 11,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 014

Radu Cuțarida, scrisoare adresată lui George Elefterescu, 1924

Scrisoare Radu Cuțarida către diplomatul George Elefterescu, trimisă de la Paris în 
data de 21 Noiembrie 1924.

Scrisoarea este însoțită de plicul original.

Radu Cuțarida a fost fiul arhitectului Radu Cuțarida, devenind un cunoscut militar 
și diplomat român. A participat la luptele din Primul Război Mondial, atât în luptele 
terestre, cât și în cele aviatice, de cele mai multe ori, aflându-se în prima linie. Acesta 
a fost un apropiat al familiei regale, legând o relație de prietenie cu Principesa Ileana. 
Nu de puține ori acesta apare menționat în însemnările Reginei Maria sau în cele 
ale doamnelor sale de onoare. După război, Radu Cuțarida a desfășurat o activitate 
diplomatică importantă, reprezentând România în țări precum Elveția și Egipt.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni:  15,5×12 cm / 8,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 013

Cincinat Pavelescu scrisoare către Barbu Brezianu, 
1927

Scrisoare de felicitare trimisă de poetul și 
epigramistul Cincinat Pavelescu prietenului 
său Barbu Brezianu. Scrisoare a fost trimisă din 
Constanța, de la villa doctorului Nicolae Paulescu, 
vărul lui Cincinat Pavelescu. Aceasta
este datată 11 Iulie 1927.

Scrisoarea e însoțită de plicul orginal.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,5×16,5 cm / 9,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 015

Octavian Goga, carte poștală fotografică

Carte poștală fotografică semnată de Octavian Goga, 
Veturia Goga și Onisifor Ghibu, trimisă de la Paris în 
1931.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 018

Vasile Demetrius, carte poștală adresată lui 
Eugeniu Speranția

Vasile Demetrius îi trimite prietenului său, poetul 
Eugeniu Speranția, o carte poștală prin care îi roagă pe 
acesta să îi trimită o poezie. Cartea poștală este semnată 
și datată Martie 1909.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 13,8×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 021

Gala Galaction, fotografie și certificat de căsătorie 

Rar document reprezentând un certificat de căsătorie 
semnat de către Gala Galaction în calitate de preot-paroh 
cu numele (Grigore) Pișculescu, datat 1925. Lotul conține 
și o fotografie a lui Gala Galaction la senectute.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 9×6 cm /  23×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 020

Barbu Brezianu, manuscris 5 poezii

Cinci poezii scrise, de-a lungul timpului, de către istoricul și criticul 
de artă Barbu Brezianu, care au fost publicate în volume diferite. 

Trei dintre ele, „Soare”, „Noapte”, „Bărbăție” reprezintă 
poeziile de debut ale scriitorului, publicate pentru prima dată 
în cotidianul „Ultima oră”, An. 1, nr. 77, 29 Martie 1929.

Poeziile „Cetăți Albe” și „Poavazare” au apărut pentru prima dată în 
publicația Claviaturi, în Anul 1, nr. 5-6 Septemrbie-Octombrie 1941, p. 
11, respectiv Anul 2, nr. 2 Septembrie 1942, p. 7.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 019

Mary Plummer Clemenceau, scrisoare, 1920

Scrisoare trimisă de Mary Plummer Clemenceau domnului 
Racoviceanu. Scrisoarea este semnată și datată 1920.

Mary Plummer Clemenceau a fost sotia lu Georges 
Clemenceau, un om politic francez, care a jucat un rol 
important în politica mondială prin funcția de premier al 
Franței pe care a deținut-o între 1917-1920. Perioada sa ca 
premier coincide cu finalul Primului Război Mondial și cu 
Conferința de Pace de la Paris. Clemenceau a fost unul dintre 
negociatorii care și-au impus puternic opiniile în prevederile 
Tratatului de la Versailles, considera că restul puterilor 
semnatare nu au fost suficient de dure cu Germania.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×10.3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 022

Virgil Madgearu, bilet olograf

Bilet olograf, semnat și datat 21 Octombrie 1940, 
prin care Virgil Madgearu (1887-1940) transmite 
succes în carieră.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×14,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 023

Take Ionescu, invitație trimisă lui Constantin 
Codrescu

Take Ionescu îl invita la un ceai pe colegul său de 
partid, senatorul de Botoșani Constantin Codrescu.

Invitația a fost realizată de fratele pictorului, 
Samuel Mützner și vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9×14.5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 024

Maria Tănase, fotografie

Fotografie care o surpinde pe cunoscuta interpretă Maria 
Tănase în timpul unui concert, alături de orchestra sa.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 11×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 026

Ion Minulescu, adresă trimisă lui Mihail Vulpescu

Adresă trimisă baritonului Mihail Vulpescu de către Ministerul 
Cultelor și Artelor, Ion Minulesc, privind autorizația unui turneu 
de concerte în întreaga țară

Documentul poartă semnătura lui Ion Minulescu și este datată
 13 Ianuarie 1923.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 025

Ionel Teodoreanu, scrisoare și fotografie

Fotografie înfățișându-l pe Ionel Teodoreanu la tinerețe, 
care vine însoțită de scrisoare olografă semnată și datată.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 12×8,5 cm / 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 028

Cincinat Pavelescu, carte de vizită și carte poștală fotografică

Cartea de vizită a poetului și epigramistului român Cincinat 
Pavelescu (1872-1934).

Carte poștală fotografică cu portretul autorului la senectute.
 

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 5×8,5 cm / 9×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 029

Familia Prodrom, album de fotografii, 1926 - 1930

Albumul cuprinde 59 de fotografii originale care îi 
înfățișează pe membrii familie Prodrom, originară 
din Galați, la moșia lor din Urlești. În album se mai 
regăsesc fotografii din diverse excursii, atât din țară 
cât și din afară.

Majoritatea fotografiilor sunt localizate și datate 
1926-1930.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17×27 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 027

Dimitrie Gusti, carte poștală fotografică, cu 
dedicație

Carte poștală fotografică reprezentând bustul lui 
Dimitrie Gusti, dedicată de către acesta lui Octavian 
Neamțu, datată 12. II. 1944, purtând semnătura 
olografă.

Valoare estimativă: 50—100 €
Dimensiuni: 13×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €



16Fragmentarium - Documente si mărturii Fragmentarium - Documente si mărturii   17

LOT | 030

Familia Prodrom, caiet de oaspeți Urlești + fotografie de 
familie + fotografie Ioan D. Prodrom

Caietul de oaspeți al moșiei familiei Prodrom din Urlești. 
Familia Prodrom a găzduit de-a lungul timpului diferite 
personalități ale epocii, care au lăsat ca amintire câteva rânduri 
de mulțumire. Printre cei care s-au semnat în caiet îi regăsim pe: 
Gh. Brătianu, Ion C. Vissarion, Vasile Militaru, 
Nicu Lenguceanu, Constantin C. Giurescu.

Fotografie realizată cu ocazie nunții fiicei sale.Atelier fotografic 
G. Maksay

Fotografie a lui Ioan D. Prodrom, primarul orașului Galați în 
perioada interbelică. Fotografia îl înfățișează pe acesta purtând 
la gât Ordinul Coroana României în grad de comandor.

Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 20,5×12,5 cm / 20×14,5 cm / 15,7×21,4 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 031

Tudor Vianu, carte de vizită cu text olograf

Carte de vizită aparținând criticului literar și esteticianului 
Tudor Vianu (1898-1964), însoțită de un scurt text olograf.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 6×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 032

Ovid Densusianu, carte de vizită cu dedicație olografă

Carte de vizită a autorului Ovid Densusianu (1873-1938) 
conținând o dedicație olografă.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 033

Constantin Stere, carte de vizită cu dedicație olografă

Carte de vizită a omului politic și juristului Constantin Stere 
(1865-1936), cu dedicație olografă. Cartea de vizită este datată 
3 Ianuarie 1915, perioadă în care acesta deținea funcția de 
profesor al Catedrei de Drept Constituțional al Universității
din Iași.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 5×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 034

Filip Gr. Lahovary, carte de vizită cu text olograf

Carte de vizită a Ministrului Plenipotențiar Filip 
Gr. Lahovary (1861-1965), cu un scurt text olograf.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 6×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 035

Meniu cu semnături olografe, 1920

Meniul unui dineu care a avut loc în 5 Iulie 1920, care poartă semnatăturile mai mult 
personalități ale culturii românești, printre care se remarcă semnătura lui: Liviu 
Rebreanu, Octavian Goga, Eugen Ionescu, Victor Eftimiu, Brătescu Voinești, Radu 
Cluceru, Alexandru Cazaban, Ion I. Pavelescu, Oscar Han, Virgil Cioflec, Gheorghe 
Mărculescu, Corneliu Moldovanu.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 15,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 036

Generalul Al. Averescu, carte de vizită cu dedicație 
olografă

Cartea de vizită a Generalului Alexandru Averescu, 
Președinte al Consiliului de Miniștrii, care poartă o 
dedicație olografă datată 23 August 26.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 6×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 038

Mihail Sadoveanu, carte de vizită

Carte de vizită aparținând scriitorului Mihail Sadoveanu, 
din perioada în care deținea funcția de Vice-Președinte al 
Marii Adunări Naționale.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 6×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 037

Constantin Rădulescu-Motru, carte de vizită cu text 
olograf, 1934

Carte de vizită aparținând filosofului și omului politic, 
Constantin Rădulescu-Motru, care cuprinde un text 
olograf, de felicitare adresat actorului Constantin Daniel.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 7×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 039

Mircea Djuvara, carte de vizită cu text olograf

Carte de vizită aparținând filozofului Mircea Djuvara 
(1886-1945), însoțită de un scurt text olograf.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 041

Ana Aslan, carte de vizită cu text olograf

Cartea de vizită a medicului și omului de știință Ana Aslan 
care conține un scurt text olograf adresată actriței Silvia 
Popovici, soția cunoscutului demnitar Maxim Berghianu. 
Cartea de vizită vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5,5×9,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 042

Sextil Pușcariu, carte de vizită cu dedicație 
olografă

Carte de vizită aparținând istoricului literar 
și lingvistului Sextil Pușcariu, care poartă 
un mesaj de mulțumire adresat colegului său, 
Eugeniu Speranția, mesaj care este datat 
10 Decembrie 1939.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 6,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 040

Liviu Rebreanu, scrisoare olografă, 1914

Scrisoare adresată  Liviu Rebreanu actriței și regizoarei 
Mărioarei Voiculescu, prin care acesta renunță la 
reprezentația, cel mai probabil, a unei piese de teatru.

Scrisoarea a fost redactată cu cerneală neagră, poartă 
semnătura olografă a scriitorului Liviu Rebreanu și este 
datată 1914.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 043

Grigore Antipa, carte de vizită

Carte de vizită aparținând marelui naturalist român, Grigore 
Antipa (1867-1944), laureat în Științe naturale, Membru al 
Societății de Medicină și Științe Naturale din Jena.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 044

Mihail Sorbul, două bilete olografe

Două note olografe redactate de actorul și romancierul Mihail 
Sorbul. Fiecare notă este datată și semantă olograf.

Primul bilet conține o reflecție asupra vieții și este datată 4 August 1948.

Cel de-al doilea bilete conține câteva rănduri de mulțumire, scrise de fiului lui 
Mihail Sorbul și care au fost adresate prietenului său, pentru prelegerea ținută 
cu ocazia „Centenarului Mihail Sorbul”, din 1985.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 8,5×14,3 cm / 8×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 045

Mircea Eliade și Nina Mareș, fotografie și dedicație

Fotografie a istoricului religiilor Mircea Eliade alături de soția sa 
Nina Mareș, atelier fotografic necunoscut.

Fotografia vine însoțină de o dedicație olografă a acestuia cu textul 
”Doamnei Elvira Ghițescu, semnătura unui autor tănăr” datată 10 mai 1934.

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 13×9 cm / 6,5×5,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 046

Ion Minulescu, fotografie și semnătură olografă

Fotografie reprezentându-l pe Ion Minulescu, 
alături de semnătura sa olografă, datată 29 Mai 1933.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 13,5×8 cm / 8×5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 047

Nicolae Iorga, trei articole manuscris

Trei articole redactate olograf de căte Nicolae Iorga, scrise pentru ziarul Neamul Românesc.

Unul din articole reprezintă corespondența dintre Nicolae
Iorga și omul politic Stelian Popescu, director la ziarul 
Universul. Aricolul este datat 1926 și conține semnătura 
olografă a lui Nicolae Iorga.

Două articole intitulate „Minunile Țărănești” și 
„Ce este o alianță?”. 

În 1906 este înființată de către Nicolae Iorga la București 
publicația „Neamul Românesc”, un ziar politic de orientare
naționalistă. Intenția lui N. Iorga era să facă din acesta o
revistă literară care să continue programul „Semănătorului”,
dar publicația s-a transformat într-una politică.

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm / 6,5×5,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 048

Al. T. Stamatiad, carte de vizită și fotografie cu semnătură

Carte de vizită a poetului simbolist Al. T. Stamatiad.

Fotografia este datată 1932 și cuprinde semnătura olografă 
a poetului în partea inferioară. Fotografia este realizată la 
Atelierul Julietta din București.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 5,5×9,5 cm / 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 049

Fotografie Ion Minulescu și Alexandru T. Stamatiad

Fotografie care îi surprinde pe scriitorul Ion Minulescu 
și poetul Alexandru T. Stamatiad în timpul unei plimbări.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 8,5×13,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 051

Nichita Stănescu și Damian Necula, fotografie

Fotografie care îl înfățișează pe Nichita Stănescu alături 
de prietenul său, poetul Damian Necula.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×12 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 050

Fotografie Bojdeuca lui Ion Creangă și Manuscris olograf Octav Minar

Fotografie realizată în interiorul odăii casei unde a locuit scriitorul Ion Creangă, în perioada în care a 
stat la Iași. În căsuța modestă cu doar două odăi, din cartierul Țicău de Jos la numărul 4, a fost găzduit 

poetul și prietenul acestuia Mihai Eminescu. 

Fotografia a fost reprodusă pentru prima dată în ziarul Luceafărul, Anul XII, Nr. 4 apărut pe 16 Februarie 
în 1913 alături de articolul scris de către Octav Minar intitulat „Eminescu, Maiorescu, Iacob Negruzzi și Ion 
Creangă”.

Manuscrisul articolului a fost redactat cu cerenală neagră pe 7 file numeroate. Manuscrisul poartă la final 
semnătura olografă a lui Octav Minar și este datat Ianuarie 1913 la Iași.

În articolul său, Octav Minar vorbeste despre controversele care s-au creat în jurul corespondenței dintre 
Mihai Eminescu și cei doi membrii marcanți ai Societății Junimea, Titu Maiorescu și Iacob Negruzzi. 
Octav Minar aduce în discuție unele aspecte încă nelămurite referitoare la alegerea lui Titu Maiorescu de a 
arde o parte a corespondenței dintre el și Mihai Eminescu, din dorința de a ascunde unele aspecte intime 
din vieții lui Mihai Eminescu. De asemenea, Octav Minar face referire la controversele care s-au 
iscat în momentul în care Iacob Negruzzi a publicat în „Convorbiri Literare”, una din scrisorile 
primite de la Eminescu. Ion Creangă fusese introdus în cercul Societății de către Mihai Eminescu, care 
la rândul său a avut și el de suferit din relația cu membrii Junimii. Octav Minar ne mărturisește cum 
Creangă era desconsiderat ca om de către „aristocrații junimiști” datorită faptului că era „simplu ca toți 
țăranii moldoveni”.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 9×13 cm / 21×17,5 cm fiecare filă
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 052

Mihail Manoilescu, carte poștală trimisă lui 
Cezar Papacostea, 1927

Carte poștală trimisă de publicistul și matematicianul 
Mihail Manoilescu, scriitorului Cezar Papacostea.

Cartea poștală este semnată olograf și este datată 1927.

Mihail Manoilescu a fost un important economist 
și matematician a cărui activitate a fost recunoscută 
la nivel mondial. În perioada interbelică a susținut 
urcarea pe tron a regelui Carol al II-lea, intrând chiar în 
camarila regală și devenind o persoană foarte influentă. 
Manoilescu a avut mereu o orientare politică radicală, 
chiar extremistă, fiind un susținător al doctrinei 
legionare și un finanțator al acestor publicații. A ocupat 
funcția de Ministru al Afacerilor Străine într-o perioadă 
critică României, și anume în vara lui 1940.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 053

Constantin Noica, două fotografii

Două fotografii care îl surprind pe filosoful și scriitorul 
Constantin Noica la Păltiniș.

Una dintre fotografii îl surprinde pe Noica în drum spre Gura 
Râului, o comună învecinată cu localitatea Păltiniș, unde 
filosoful a inițiat celebra Școală de la Păltiniș. Fotografia a fost 
realizată în 1987, anul morții filosofului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13×18 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 054

Eugeniu Speranția, manuscris, 1965

Manuscrisul unei poezii compuse de către Eugeniu 
Spranția și dedicate unui prieten.
Manuscrisul este datat 1965 și este semnat de către 
autor.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×14 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 056

Lucian Blaga, lucrare corectată și semnată

Lucrare de 4 pagini intitulată „Gândirea mitică și magică” care 
reprezintă un comentariu a gândirii filosofiei expuse de Lucian 
Blaga în lucrarea Trilogiei Valorilor [1946]. Lucrarea aparține lui 
Gheorghe Pavelescu, unul dintre elevii asupra căruia influența 
filosofului este puternic vizibilă, pentru care Blaga a rămas ca un 
model unic. Pavelescu a frecventat cursurile de filosofia culturii 
pe care le susținea Blaga, ajungând să fie doctorandul acestuia 
din urmă.  Lucrarea este corectată, notată „foarte bine” 
și semnată de Lucian Blaga
 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,3×16,3 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 057

Consiliul de Administrație al Casei Scriitorilor, semnături olografe, 18 
August 1942

Răspunsul primit de Dl. Rigopolo S.C. Răuleț cu privire la decizia luată 
de Consiliul de Administrație al Casei Scriitorilor, care a hotărât sprijinirea 
financiară a scriitorului, prin acordarea unei pensii din fondurile Casei 
și încadrarea acestuia în clasa I-a de pensie.

Documentul a fost încheiat la data de 18 August 1942 și poartă semnăturile 
olografe a Consiliului de Administrație al cărui președinte era Nichifor 
Crainic și din care făceau parte M. Ralea, Al. Philippide, C. Moldoveanu, 
Liviu Rebreanu, N.I. Herescu, Ionel Teodoreanu, Dr. I. Anghelassi 
și subadministratorul casei V. Cazacincu. 

Valoare estimativă: 90—240 €
Dimensiuni: 33,5×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

LOT | 055

Eugeniu Speranția, scrisoare către Constantin
 Rădulescu-Motru

Eugeniu Speranția îi trimite o scrisoare lui Constantin 
Rădulescu-Motru informându-l cu privire la câteva din 
evenimentele filosofice care s-au petrecut de-a lungul istoriei, 
și care pot constitui un motiv de comemorare în anul 1930. 
De asemenea, acesta îl roagă pe mentorul său, senator la acea 
vreme, să le susțină cauza în fața Ministerului, cu privire la 
problema titlului de profesor, sub care ar fi trebuit să figureze 
în noua Lege a Învățământului Superior.

Scrisoarea poartă semnătura olografă a lui Eugeniu Speranția, 
și vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 16,7×22,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 058

Consiliul de Administrație al Casei Scriitorilor, semnături 
olografe 15 Aprilie 1949

Răspunsul primit de Dna. Ioana Cocea, cu privire la decizia 
luată de Consiliul de Administrație al Casei Scriitorilor, care a 
hotărât sprijinirea financiară a scriitoarei, prin acordarea unei 
pensii din fondurile Casei, și încadrarea acesteia în clasa a V-a 
de pensie.
Documentul a fost încheiat la data de 15 Aprilie 1949 și 
poartă semnăturile olografe ale Consiliului de Administrație 
al cărui președinte era M. Sadoveanu și din care făceau 
parte M. Ralea, D. Panaitescu Perpessicius, Tudor Vianu, 
Camil Petrescu, Al. Philippide și administratorul casei 
V. Cazacincu.

Valoare estimativă: 90—240 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

LOT | 059

Consiliul de Administrație al Casei Scriitorilor, semnături 
olografe, 28 Februarie 1947

Răspunsul primit de Dl. Șerban Bascovici cu privire la decizia 
luată de Consiliul de Administrație al Casei Scriitorilor, care a 
hotărât sprijinirea financiară a scriitorului, prin acordarea unei 
pensii din fondurile Casei și încadrarea acestuia în clasa a III-a 
de pensie.
Documentul a fost încheiat la data de 18 August 1942 și poartă 
semnăturile olografe ale Consiliului de Administrație al cărui 
președinte la acea vreme era C. Moldoveanu și din care făceau 
parte Ionel Teodoreanu, Tudor Vianu, V. Eftimiu, Camil Petrescu, 
M. Celarianu, M. Fârșirotu și administratorul Casei Gh. Mihoc.

Valoare estimativă: 90—240 €
Dimensiuni: 29,5×20,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

LOT | 061

Scrisoare semnată și contrasemnatată de către Alexandru Papiu-Ilarian, 
1868

Scrisoare trimisă de Gheorghe Hurmuzachi, președinte al comitetului 
Societății pentru literatură și cultură română în Bucovina, lui Alexandru 
Papiu președintele Societății „Transilvania”. Societatea bucovineană 
solicită lui Alexandru Papiu stipendii pentru sprijinirea a trei elevi 
bucovineni, care nu dispune de venituri, în vederea continuării studiilor
la universitățile din străinătate.

Scrisoarea este datată 28 Septembrie 1868. Pe față regăsim două însemnări 
olografe care îi aparțin lui Alexandru Papiu, una referitoare la primirea 
documentului, iar cealaltă la aprobarea acestuia și prezentarea deciziei în 
fața comitetului Societății „Transilvania”.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 34×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 060

Mihail Sadoveanu, scrisoare olografă, 1934

Mihail Sadoveanu răspunde unei scrisori prin care i-a fost 
solicitată realizarea unei broșuri popularea, intitulate „Cei 
trei Regi”. Scriitorul acceptă această solicitare, dar amână 
realizarea broșurii, până la data de 1 Mai, doarece 
este nevoit să predea Fundație pentru Literatură și Artă „Regele 
Carol II” manuscrisul lucrării „Viața lui Ștefan cel Mare”, 
lucrare care urma să fie publicată în 1934.

Scrisoarea a fost redactată cu cerneală neagră, trimisă din Iași, 
la data de 5 Aprilie 1934 și poartă semnătura olografă a lui Mihail 
Sadoveanu.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 062

George Bacovia, fotografie + document olograf

Fotografie realizată în jurul anilor ‚30 care îl înfățișează 
pe George Bacovia alături de patru prieteni la o petrecere 
câmpenească. Atelier fotografic necunoscut.

Documentul, este semnat Gh. V. Bacovia și datat 1953.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 9×12 cm / 21×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 063

Al. T. Stamatiad, carte poștală către Eugeniu Speranția

Al. T. Stamatiad îi trimite prietenului său, poetul Eugeniu 
Speranția o carte poștală prin care îl informează pe aceasta, 
cu privire la părerea lui Perspesicius în privința lucrării sale 

„Fenomenul Social”.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 10,3×14,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 064

Paul Morand, scrisoare cu semnătură olografă

Scrisoare trimisă de prozatorul Paul Morand, președintelui 
Analelor Române.
Scrisoarea este datată 1934 și poartă semnătura olografă a lui 
Paul Moran atât pe document cât și pe plicul original, de care 
este însoțită.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 27×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 065

Uniunea Scriitorilor din România, fotografie

Fotografie de grup care îi înfățișează pe membrii Uniunii 
Scriitorilor din România, printre care îi regăsim pe: Ion 
Minulescu, Liviu Rebreanu, Alexandru D. Stamatiad, 
Ion Sângiorgiu, Dr. Anghelescu, Alexandrina (Didina)
Cantacuzino, Octavian Goga, Ion Bianu.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 17,4×23,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 067

Ionel Teodoreanu, scrisoare olografă

Scrisoare trimisă de Ionel Teodoreanu

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 27,5×20,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 068

Emil Isac, scrisoare către Eugeniu Speranția

Scrisoare trimisă de poetul Emil Isac prietenului său 
Eugeniu Speranția.
Scrisoarea este semnată și dată 1930 și vine însoțită
de plicul original.
 

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 19,5×29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 066

Eugeniu Speranția, Din Anotimpul ploios, poezie-manuscris

Manuscrisul poeziei Din „Anotimpul ploios” redactat de către 
Eugeniu Speranția.

Manuscrisul poartă semnătura olografă a poetului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 069

Tudor Arghezi, fotografie + carte de vizită

Scriitorul Tudor Arghezi (1880-1967) îi oferea fotografia, 
realizată probabil în livada sa de cireși de la Mărțișor, unui 
tânăr, la 1 februarie 1965, după cum reiese din dedicația 
olografă aflată pe verso.

Atelier fotografic necunoscut.

Cartea de vizită era oferită drept bilet de 
recomandare, cu o însemnare olografă.

Valoare estimativă: 350—450 €
Dimensiuni: 17,5×12 cm  / 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 070

Tudor Arghezi, carte poștală fotografică trimisă lui Barbu 
Brezianu

Carte poștală fotografică care îl înfățișeză pe Tudor Arghezi 
alături de câinele său Zdreanță, în curtea casei sale de pe 
strada Mărțișor.

Cartea poștală a fost trimisă de Arghezi prietenului său, 
criticul de artă Barbu Brezianu și este datată 5 Mai 1964.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 15,5×11 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 072

Tudor Arghezi, două fotografii

Două fotografii reprezentându-l pe Tudor Arghezi, la o sesiune 
de autografe alături de Mihai Beniuc, iar cea de-a doua în timpul 
susținerii unei prelegeri.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5×8 cm  / 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 073

Tudor Arghezi, delegație

Tudor Arghezi îl deleagă pe A. Fianu să ridice în numele său 
contractul de colaborare de la Revista Literară.

Documentul este redactat și semnat olograf de către T. Arghezi.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22×25,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 071

Tudor Arghezi, Târziu de toamnă, manuscris

Manuscrisul poeziei „Târziu de tomană” compusă de Tudor 
Arghezi și publicată în volumul de debut Cuvinte potrivite, 
apărut în 1927.
Poezia a fost redactată cu cerneală neagră și conține corecturile 
autorului.
La final regăsim semnătura olografă a autorului.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 074

I. Igiroșianu, Neliniști, cu dedicație către 
Nicolae Titulescu

I. Igiroșianu, Neliniști, Sibiu, Krafft & Drotleff, 1936, 267 p.

Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului către 
Nicolae Titulesuc, datată Iulie 1936.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19,5×14 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 075

Familia Titulescu două cărți poștale + două fotografii

Carte poștală trimisă de Ecaterina Titulescu soției lui Aurel 
Cosma, Mary prin care o informează cu privire la proclamarea 
lui Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare al orașului 
Timișoara. Carte poștală este datată 1936.

Carte poștală trimisă de Nicolae și Ecaterina Titulescu lui Aurel 
Cosma, care poartă semnătura olografă a Ecaterinei Titulescu.

Fotografie în care au fost surprinși Nicolae Titulescu împreună 
cu soția sa, pe terasa hotelului Cap Martin în anul 1936.

Fotografie care îl suprinde pe Nicolae Titulescu 
împreună cu George Fotino și Aurel Cosma pe plaja
 hotelului Cap Martin.

Valoare estimativă: 200—450 €
Dimensiuni: 6×9 cm / 9×14 cm / 10,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 077

Meniu cu semnătura lui Nicolae Titulescu 
și Aurel Cosma

Meniu Restaurant du Sporting Club Monte-Carlo,
cu semnătura fostului Ministrul al Afacerilor Străine, 
Nicolae Titulescu, a colonelului Manoliu și a omului 
politic Aurel Cosma, ambele fiind datate 29 August 1938.

 
Valoare estimativă: 250—300 €
Dimensiuni: 16,5×10 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 078

Nicolae și Ecaterina Titulescu, fotografie

Fotografie reprezentându-i pe Nicolae Titulescu
împreună cu șoția sa Ecaterina, aflați în fața unui 
comitet de primire.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 11×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 076

Nicolae Titulescu, fotografie și carte de vizită cu semnătură

Fotografie reprezentându-l pe Nicolae Titulescu, Ministrul 
Afacerilor Străine, alături de semnătura sa olografă.

Valoare estimativă: 350—450 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 079

Al. I. Brătescu-Voinești scrisoare către Radu D. Rosetti

Scrisoare trimisă lui Radu D. Rosetti de către Brătescu-Voinești, 
prin care îi mulțumește pentru cartea „Din Egipt”  trimisă în 
dar de acesta.

Scrisoarea este datată 1911 și vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17,3×22,3 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 081

Cincinat Pavelescu, scrisoare olografă 

Scrisoare olografă redactată de către Cincinat Pavelescu.
Scrisoarea poartă ex-librisul profesorului Ion Iliescu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,5×16,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 080

Barbu Ștefănescu Delavrancea, carte poștală 
fotografică cu semnătură olografă 

Carte poștală fotografică înfățișându-l pe Barbu 
Ștefănescu Delavrancea, care poartă semnătura olografă 
a scriitorului.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 082

Cincinat Pavelescu, carte poștală cu dedicație 
și semnătură olografă 

Carte poștală trimisă de Cincinat Pavelescu Sofiei Eftimiu, 
sora lui Victor Eftimiu.
Cartea poștală este semnată olograf și datată Februarie 1912.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 9×14 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 087

Take Ionescu, scrisoare olografă, 1902

Scrisoare trimisă de Take Ionescu lui Dimitrie 
Greceanu, prin care îi solicită ajutorul cu privire la 
o problemă a unui cunoștiințe comune a celor doi.

Scrisoare este redactată olograf de către Take 
Ionescu și este datată 27 Ianuarie 1902.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 088

Emil Cioran, două fotografii

Fotografii care îl înfățișează pe Emil Cioran la Paris. Ambele 
fotografii au fost realizate de către Eugen Ionescu.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 12,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 086

St. O. Iosif, Cântec de primăvară, manuscris

Manuscrisul poeziei „Cântec de primăvară” compusă de St. O. 
Iosif și publicată în volumul intitulat Cântec, apărut în 1912.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 083

Ion Minulescu și Liviu Rebreanu, carte poștală adresată 
Dr. Petru Groza

Carte poștală trimisă doctorului Petru Groza de Ion
Minulescu. Mesajul a fost redactat de către Ion Minulescu, 
iar la final aceasta a fost semnată atât de Minulescu cât și 
de Liviu Rebreanu.
Cartea poștală este datată 18 Mai 1923.

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 084

 Radu Rosetti, carte poștală trimisă Mărioarei 
Ionescu-Quintus

Carte poștală trimisă de Radu D. Rosetti, către 
Mărioara Ionescu-Quintus și familia acesteia.

Cartea poștală este semnată și datată 4 Ianuarie 1952.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9,5×15 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 085

 Barbu Ștefănescu Delavrancea, fotografie originală

Fotografie originală care îl înfățișează pe scriitorul Barbu 
Ștefănescu Delavrancea la senectute.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 17×11 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 093

Dr. Alexandru Nicolescu corespondență către Octavian Tăslăuanu

Două scrisori trimise de Arhiepiscopul și Mitropolitul de Alba Iulia 
și Făgăraș Alexandru Nicolescu lui Octavian C. Tăslăuanu, care conțin
două recenzii, un articol de ziar și două cărți de vizită

Fiecare scrisoare este însoțită de carte de vizită a Mitropolitului care
poarte câte un text olograf cu referire la componența fiecărei scrisori 
trimisă lui Octavian C. Tăslăuanu. Ambele scrisori au fost trimise de la
Blaj de la Mitropolia Română Unită și păstrează plicul original.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 7,5×11,3 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 094

Geo Bogza, trei poezii inedite

Manuscrisul poeziei „Mon Légionnaire”, redactat cu cerneală 
albastră. În subsolul paginii regăsim semnătura olografă a lui 
Geo Bogza.
Manuscrisul poeziei „A patra împotrivire”, format din 3 pagini, 
redactat cu cerneală albastră pe o singură față. Manuscrisul este 
datat 18 Decembrie 1977, Luterană. La finalul poeziei regăsim 
semnătura olografă a poetului.
Manuscrisul poeziei „Mărțișor”, format din 4 pagini 
numerotate, redactat cu cerneală albastră pe o singură față. La 
sfârșitul poeziei regăsim semnătura olografă a autorului.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 092

ÎPS Mitropolit Pimen Georgescu, manuscris, 1917

Manuscrisul unei cuvântări ținute în Biserica Mănăstirii Cetățuia 
din Iași de Înaltpreasfințitul Mitropolit al Moldovei și Sucevei 
Pimen Georgescu. Mitropolitul a rostit această cuvântare 
cu ocazia unei vizite la unul dintre spitalele de campaniei 
din Moldova. Înaltpreasfințitul Pimen se adresează ostașilor 
români, încercând să-i încurajeze să nu-și piardă speranța în 
cauza pentru care lupăt.
Manuscrisul este compus din patru pagini, redactat cu cerneală 
negră și este datat Iulie 1917.

Valoare estimativă: 74—150 €
Dimensiuni: 33×20,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 089

Ion Minulescu și Ioan Al. Brătescu-Voinești, fotografie

Fotografie reprezentându-i pe Ion Minulescu și pe Ioan Al. 
Brătescu-Voinești, în timpul unei sesiuni de autografe.

Valoare estimativă: 100—150 €
Dimensiuni: 8×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 090

Mircea Eliade, scrisoare către Mircea Handoca, 1983

Scrisoare trimisă de Mircea Eliade, prietenului său Mircea 
Handoca prin care îl roagă să ia legătura cu Constantin Noica.
Scrisoarea a fost trimisă de la Paris, este datată 1983 și vine 
însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 091

Jeni Acterian - Arnotă, Carte de muncă

Carte de muncă a actriței Eugenia Maria Acterian cunoscută și sub numele de Jeni Arnotă.

Jeni Acterian a studiat la Facultății de Litere și Filosofie și s-a format în spiritul 
filosofic al lui Nae Ionescu, fiind una din elevele sale. Această conjuctură a plasat-o în 
centrul elitei intelectuale interbelice, legând relații de prietenie și chiar personale cu: 
Mihail Sebastian, Alice Botez, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Cella Delavrancea, Emil 
Cioran, Constantin Noica, Petre Tutea, Marieta Sadova, Alexandru Dragomir, Emil 
Botta și mulți alții, pe care nu de puține ori, îi amintește în memoriile sale intitulate „Jurnalul 
unei fete greu de mulțumit”.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17,5×12,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 095

Liviu Rebreanu, fotografie și dedicație olografă

Fotografia scriitorului Liviu Rebreanu alături de o dedicație 
olografă a acestuia datată 1933. Atelier fotografic necunoscut.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 11×7,5 cm  /  17,3×22,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 096

D. D. Roșca, Manuscris și carte de vizită 

D. D. Roșca trimite lui Horia Stanca, directorul și redactorul publicație Națiunea 
Română, un text prin care răspunde mai multor întrebări pe tema diferețelelor 
dintre generațiile de tineri din perioada contemporană și cele din perioada 
antebelică. Aceste întrebări fac parte din ancheta demarată de cotidianul clujan.

Textul este compus din 8 pagini, redactat cu cerneală
neagră pe o singură față. Manuscrisul este însoțit de 
o scrisoare adresată redactorului publicației și de cartea
de vizită a lui D.D. Roșca care cuprinde un scurt text 
olograf de mulțumire.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×17 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 097

Nicolae Labiș, manuscris 

Manuscrisul reprezintă o însemnare a poetului Nicolae Labiș 
referitoare la momentul în care a împlinit vârsta de optsprezece ani.

Textul a fost redactat cu cerneală albastră, iar la final regăsim 
semnătura olografă a poetului.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 21×14,7 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 098

Octavian Goga, două cărți poștale adresate 
lui Sebastian Stanca  

Carte poștală trimisă de Familia Goga finilor săi Sebastian Stanca 
și Maria Muntean Stanca. Cartea poștală este semnată olograf și 
este datată Sibiu 9 Ianuarie 1907

Carte poștală trimisă de Octavian Goga finului său Sebastian Stanca. 
Cartea poștală este semnată olograf de către Octavian Goga și este 
datată Ciucea 30 Decembrie 1931.

Sebastian Stanca a fost un reputat ziarist și preot. În 1901 împreună 
cu Dionisie Stoica pune bazele gazetei Poporul Român, gazetă care 
a funcționat la Budapesta până în 1911, iar mai apoi își va muta redacția 
la Arad. Sebastian Stanca a fost președintele Societății Literare ”
Petru Maior” al Universității din Budapesta. În 1902 Sebastian Stanca 
alături de un grup de colegi și de prieteni înființează publicația Luceafărul. 
Printre cei care au contribuit la redactarea acestui cotidian se numără: 
Octavian Tălăunanu, Octavian Goga, Ioan Alexandru Lapedat, Ioan 
Lupas, Horia Petra Petrescu, Alexandru Ciura. Activitatea de publicist 
a lui Sebastian Stanca nu s-a mărginit doar la aceste publicați, acesta 
colaborând în paralel și cu alte gazeta românești, precum Lupta sau 
Telegraful Român. 

În 1907 acesta părăsește capitala regatului ungar, se întorce în 
Transilvania și se va căsătorii cu nepoate lui Titu Maiorescu, 
Maria Muntean. Cei doi îl vor avea ca naș pe Octavian Goga, 
cu care legase o prietenie încă din perioada studenției. Tot în 1907, 
Sebastian Stanca a fost hirotonisit ca preot.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 9×14 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 099

Mircea Eliade, carte de vizită, cu text olograf

Cartea de vizită a istoricului Mircea Eliade, care conține un text 
olograf cu referire la Radu Cotaru.

Cartea de vizită a fost trimisă undeva în 1927 în perioada în 
care Mircea Eliade se afla în cea de-a doua sa călătorie în Italia. 
Mircea Eliade a fost însoțit în această călătorie de câțiva colegi 
de facultate: Petre Viforeanu, George Duca, Nicolae Argintescu, 
Nicolae Argintescu și Radu Cotaru. Călătoria a avut loc la finalul 
bursei studențești din Geneva, acordată lui Eliade de către Societatea 
Națiunilor.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 6×10,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 100

Mircea Eliade, corespondență cu Horia Stanca 

Corespondență dintre Mircea Eliade și Horia Stanca. Cărțile poștale au fost redactate și semnate olograf de către Mircea 
Eliade, au fost trimise de la Lisabona și sunt datate: 5 Iulie, 24 Iulie și 3 August. Fiecare din cele trei cărți poștale poartă 
antetul Légation Royale de Romanie. Le conseiller culturel. O singură carte este însoțită de unul din plicurile originale.

În perioada 1941- 1945, Mircea Eliade a lucrat ca și angajat cultural pe lângă Legația Regală a României la Lisabona. 
În această perioadă, istoricul român a primit o vizită din partea scriitorului și jurnalistului Horia Stanca, cu care va 
întreține o corespondență activă.

Horia Stanca spunea despre Mircea Eliade:„Cu Mircea Eliade 
poți vorbi despre orice fără să simți vreo jenă pentru banalitatea
 subiectului venit în discuție. Umblat în societate, cultivat pe
 domenii multiple și ajuns la idei generale, nu are morga 
savantului, care ține neapărat să te copleșească prin ceea ce știe 
și cu ceea ce te-ar surprinde pe tine că nu știi. De sub lentilele cu 
foarte multe dioptrii ale ochelarilor, te îmbracă o privire 
încurajatoare, fără asprimi profesorale care te judecă la fiecare 
opinie, la orice observație, ba chiar cu o oarecare duioșie când, 
după masă, rămași singuri, am depănat și unele scene tragice 
trăite pe front și la Berlin în pline bombardamente”.

Colaborarea lui Horia Stanca cu ziarul Sfarmă-Piatră din 
perioada anilor ’40 a reprezentat motivul pentru care autoritățile 
comuniste l-au arestat și condamnat în 1952 la 3 ani de detenție 
politică la Jilava și la Canal.

Valoare estimativă: 450—1.000 €
Dimensiuni: 10,5×14 cm fiecare
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 101

Cezar Petrescu, carte poștală fotografică + scrisoare olografă

Scrisoare olografă trimisă de Cezar Petrescu prietenului 
său avocatul George Brănescu. Scrisoarea este 
datată 10 Iulie 1948 și poartă semnătura romancierului.

Carte poștală fotografică care îl înfățișează pe Cezar Petrescu, 
într-o ipostază consacrată.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13,5×8 cm / 26,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 102

Cella Delavrancea, scrisoare olografă

Scrisoare olografă trimisă de Cella Delavrancea.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×16 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 103

Otilia Cazimir, manuscrisul unui poem

Manuscrisul unui poem intitulat „Domnului Al. O. Teodoreanu” 
redactat de Otilia Cazimir. Documentul este compus din 5 pagini, 
redactat cu creionul pe o singură față. 

Poemul a fost publicat în anul 1939 în Revista „Însemnări 
ieșene”. Publicația a fost înființată în 1936 de către 
M. Sadoveanu, mentorul și îndrumătorul Otiliei Cazimir, și de 
căte George Topîrceanu, iubitul neoficial al poetei.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 107

Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni, cu dedicație

Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni, București, Editura 
Cartea Românească, 1980, 3 volume, 470 + 438 + 333 p.

Lansat în 1980, romanul în 3 volume Cel mai iubit dintre pământeni 
este considerat o critică violentă a comunismului. După câteva 
săptămâni pe piață, romanul a fost retras din toate bibliotecile 
și librăriile publice și universitare. În scurt timp, pe 16 mai 1980, 
scriitorul a fost găsit mort în camera sa din vila de creație a 
scriitorilor din Palatul Mogoșoaia, motiv pentru care colecționarii il 
consideră a fi cel mai rar volum cu autograf dintre operele lui Marin 
Preda.

Primul volum poartă dedicația olografă a autorului către Dinu 
Păcuraru, datată Aprilie 1980.

 
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 19,7×13 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 108

Marin Preda și Ovid Crohmalniceanu, scrisoare adresată lui Zaharia Stancu

Marin Preda și Ovid S. Crohmalniceanu membrii ai Comitetului Uniunii 
Scriitoriulor îi trimit o scrisoare lui Zaharia Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, la acea vreme, prin care îl informează că a fost invitat, să facă parte 
dintr-un Consiliu de Redacție, alături de mai mulți scriitori din Est și din Vest. 
Cei doi îi scriu din partea revistei franceze Preuves, condusă de Francois Bondy.

Scrisoare a fost redactată de criticul literar Ovid Crohmalniceanu și semnată atât 
de el cât și de Marin Preda. Este datată 8 Mai 1967.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 106

Pașaport, Marin Preda

Pașaportul scriitorului Marin Preda, eliberat in 16 
aprilie 1965, folosit în vizitele Franța, Italia, Anglia, 
R.F.Germania și Austria.

Pașaportul poartă fotografia originală și semnătura 
olografă a scriitorului.

Valoare estimativă: 750—1,500 €
Dimensiuni: 13×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 104

Cezar Petrescu, Cărțile de Crăciun, manuscris inedit

Manuscrisul unei povestiri semnate de Cezar Petrescu, care a fost 
intitulată „Cărțile de Crăciun”. Manuscrisul cuprinde 22 de pagini 
numetorate, a fost redactat cu cerneală verde, pe o singură față.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 22×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 105

Marin Preda, Carnet de creație, Piesă rară

Caietul manuscris care i-a aparținut scriitorului Marin Preda, care 
cuprinde schițele mai multor romane și compuneri publicate de aceasta 
de-a lungul timpului printre care regăsim schița romanului Risipitorii la 
care a început să lucreze încă din 1958 și care va fi publicată abia în 1962.

Tot în caietul de creație regăsim fragmente care reprezintă schițe așe 
celui de-al doilea roman Moromeții și mai multe texte intitulate Adam 
Fântână, care va deveni mai apoi personaj în romanul Moromeții.

Caietul de creație al scriitorului, conține pe lângă cele câteva schițe, 
diferite note cu privire la evenimente zilnice, calcule și desene realizate 
în peniță.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 21,7×16 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 112

Victor Eftimiu,  scrisoare trimisă Luciei Cosma

Scrisoare trimisă de Victor Eftimiu către cântăreața și profesoara 
Lucia Cosma, prin care îi dedică câteva rânduri, mulțumindu-i 
acesteia pentru biletele făcute cadou.

Scrisoarea poartă semnătura olografă a lui Victor Eftimiu.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×12,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 113

Stephan Roll, sentință judecătorească, 1941

Documentul reprezintă o copie a sentinței de judecată cu 
privire la procesul dintre Gheorghe Dinu cunoscut în epocă 
după pseudonimul literar Stephan Roll, și Ilie Rădulescu. 
Motivul pentru care Gheorghe Dinu este chemat în judecată 
îl reprezintă articulul „Banu n’are rasă” publicat în revista 

„Cuvântul Liber” în nr. 25 din Ianuarie 1926. Curtea de Apel 
București îl găsește vinovat pe Gheorhe Dinu de calomnie la 
adresa lui Ilie Rădulescu și îl condamnă la plata unei despăgubiri. 

Valoare estimativă: 60—90 €
Dimensiuni: 33×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 111

Mihai Beniuc, manuscrisul unei poezii inedite

Manuscrisul poeziei intitulate „Înfruntarea” de patru strofe, 
compusă de către poetul Mihail Beniuc, care nu a fost publicată. 
Poezia este datată 1967 și semnată olograf de către Mihail Beniuc.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 109

Ovid Densușianu, scrisori către Eugeniu Speranția

Patru scrisori redactate de Ovid Densușianu pentru prietenul său 
Eugeniu Speranția. Scrisorile sunt datate în ani diferiți: 28 Martie 
1920, 22 Februarie 1922, 9 Martie 1921, 11 ianuarie 1928.

Fiecare scrisoare a fost redactată olograf de către Ovid Densușianu 
și poartă semnătura olografă a acestuia.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 110

Lucian Blaga, scrisoare și poezie către Elena Daniello

Scrisoare trimisă de Lucian Blaga iubitei sale, Elena Daniello. Scrisoarea este însoțită de 
o poezie intitulată „Focuri de Primăvară” pe care i-o dedică. Ambele documente poartă 
semnătura olografă a scriitorului.

Lucian Blaga și Elena Daniello s-au cunoscut în 1950, în timpul unei vacanțe la Gura Râului, 
lângă Sibiu; acest loc a devenit pentru Blaga spațiu mitologic. Deși, Cornelia Blaga a fost 

„marea dragoste” a filosofului căreia i-au fost dedicate „Poemele Luminii”, și Elena Daniello 
a fost una dintre muzele acestuia care a lăsat influențe puternice în creația sa, ei fiindu-i 
dedicate părți importante ale scrierilor filosofului precum „Vară de noiembrie”. Iubirea poate 
fi o forță regeneratoare, indiferent la ce vârstă îți înflorește sufletul. Blaga este convins de 
acest adevăr. Pentru poet, iubirea târzie este nu numai un ferment al reînvigorării omenești, 
ci și al celei creatoare.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 21×15 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 114

Gheorghe Gr. Cantacuzino, scrisoare olografă 1881

Scrisoare trimisă de Gheorghe Grigore Cantacuzino doamnei 
Charlotte Bataillard.

Scrisoarea este datată 1881.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21,3×26,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 115

Conferință organizată de Emil Cioran - Text  Jeni Acterian

Text dactilografiat, intitulat Despre „Echilibru”, 
scris și corectat de către Jeni Acterian. Documentul conține parafa lui Radu 
Sighireanu, cel care a ținut prelegerea în cadrul Conferinței chimiștilor și 
fizicienilor.

Conferința chimiștilor și fizicienilor a fost organizată de Emil Cioran, și a 
avut loc la Fundația Carol I.

Jeni Acterian face parte din elita culturală interbelică, cunoscându-i 
personal pe cei mai mulți: Emil Cioran, Mircea Eliade, Constantin Noica.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 27×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 116

Familia Eliade corespondență către Horia Stanca

Două scrisori olografe trimise ziaristului Horia Stanca de către 
Mircea Eliade și de către Nina Eliade.

Pe una din scrisori regăsim atât mesajul Ninei, cât și pe cel 
al lui Mircea Eliade, ambele mesaje fiind adresate lui Horia 
Stanca. Scrisoarea  este datată Lisabona 25 Decembrie 
1943 și a fost trimisă prin intermediul lui Camil Demtrescu 
alături de câteva cadouri.

Cealaltă scrisoare este redactată olograf de către Nina Eliade care îi 
cere ajutorul lui Horia Stanca în privința unei probleme medicale.

Horia Stanca a fost un prieten apropiat al familie Eliade, care a avut 
șansa să-i cunoască pe soții Eliade la Lisabona, în perioada în care 
Mircea Eliade lucra ca și atașat cultural al Legației Române.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 27×21 cm  / 6,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 117

Nicolae Labiș, Scufița roșie, manuscris, 1956, 
Piesă extrem de rară

Manuscrisul de 19 pagini al poemului Scufița Roșie, scris 
de Nicolae Labiș. Manuscrisul este localizat București-Mălini 
și este datat 1 Iunie - 15 Iulie 1956. La final regăsim semnătura 
olografă a lui Nicolae Labiș.

Manuscrisul Scufița Roșie a fost trimis redacției revistei unde
 urma să fie publicat poemul, împreună cu o scrisoare prin 
care poetul roagă conducerea revistei să îi fie trimise, pe lângă 
manuscris și o copie dactilografiată a poemului, acesta fiind 
singurul exemplar. Totodată, poetul cere și un avans de ordin 
material.

Scrisoare este semnată olograf pe față și este datată Mălini, 
16 Iulie 1956, iar pe verso mai regăsim un P.S. cu semnătura 
NL ( Nicolae Labiș)

Nicolae Labiș a scris acest poem în ultimul an al viații sale, 
având să moară la sfârșitul anului 1956, la scurt timp după 
împlinirea vârstei de 21 de ani.

Valoare estimativă: 3.000—5.000 €
Dimensiuni: 20,7×14 cm 
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 1.000,00 €

LOT | 118

Constantin Noica, scrisoare către Romulus Vulcănescu

Constantin Noica îi trimite o scrisoare prietenul său etnograful și scriitorul Romulus Vulcănescu, 
prin care îi solicită recomandarea unor lucrări care fac referire la diavol în cultura populară română.

Scrisoarea este datată 27 Octombrie 1968 și poartă semnătura lui Constantin Noica.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×14,5 cm / 11,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 120

Mihail Sadoveanu, manuscris inedit

Manuscrisul unei nuvele intitulate Negustorii de la Basora, 
redactat de către Mihail Sadoveanu. Manuscrisul este 
compus din 15 pagini, scris cu cerneală albastră 
pe o singură față. La finalul lucrării regăsim 
semnătura olografă a lui Mihail Sadoveanu.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 21×17 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 121

Mihail Sadoveanu, carte poștală cu semnătură olografă

Carte poștală cu portretul lui Mihail Sadoveanu realizat în 1922, 
care poartă semnătura olografă a scriitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 119

George Topîrceanu, carte poștală fotografică cu semnătură

Carte poștală fotografică înfățisându-l pe poetul și prozatorul 
George Topîrceanu citind publicația Furnica. Cartea poștală a 
fost trimisă de la Galați.

Poartă atât semnătura olografă a poetului pe verso, cât și o 
însemnare olografă cu privire la anul în care a fost realizată 
fotografia, respectiv 1914.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 122

Mihail Sadoveanu, scrisoare olografă, 1909

Scrisoare trimisă de Mihail Sadoveanu, pritenului său Octavian C. 
Tăslăuanu în care îi vorbește acestuia despre modul greșit în care a
fost perceput termenul de poporanism. 
Scrisoarea conțină o scurtă notiță adresată prietenului său Octavian C. 
Tăslăuanu, prin care i se solicită ajutorul financiar.

”Stimate Domnule Tăslăuanu,
Dacă-mi trimitți 50 de lei, îți trimit și eu o nuvelă. Dacă-mi trimiți 100 de 
lei îți trimit două nuvele. Am oarecare nevoe de bani, ca totdeauna de 
altminteri, și foarte urgent. ”

 Între Sadoveanu și Tăslăuanu s-a consolidat o relație de prietenie încă din 
1907, cei doi făcând parte din redacția ziarului Țara Noastră, care a apărut 
la Sibiu.
Scrisoarea este datată 1909, și poartă semăturile olografe ale lui Mihail 
Sadoveanu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 123

Hortensia Papadat-Bengescu, manuscris,
piesă rară

Manuscris de 7 pagini scris de către romanciera 
și dramaturga Hortensia Papadat-Bengescu.

Manuscrisul reprezintă o piesă de teatru „Le Vieux” 
o dramă în 5 acte, redactat în franceză cu cerneală neagră. 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 124

Hortensia Papadat-Bengescu, caiet manuscris, 
Piesă inedită

Textul unei piese de teatru în IV acte, care cuprinde scenariul primului act și structura următoarelor acte.

La finalul manuscrisului întâlnim un text de 7 pagini, continuarea actului II, intitulat „Urmarea filmului act II”.
Această piesă de teatru a rămas la stadiul de schiță și nu a fost publicată niciodată.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×17 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 125

Panait Istrati, scrisoare olografă către
 Radu Marinică

Panait Istrati îi răspundea din Alsacia prietenului 
său, Radu Marinică. Poetul se simțea flatat de faptul 
că prietenul său îi trimisese o scrisoare recomandată 
în care îi împărtășea gândurile legate de ultima scriere.

Scrisoarea este redactată pe o filă velină cu cerneală 
albastră, fiind datată 19 septembrie 1924. Cuprinde 
semnătura olografă a poetului.

Se păstrează plicul original în care scrisoarea a fost 
expediată.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 126

Vasile Lovinescu, manuscris + două studii cu însemnări olografe

Manuscris de două pagini redactat de Vasile Lovinescu și intitulat 
„Memoria de activitate în domeniul creației”.

Două studii dactilografiate intitulate „Imagini Iluzorii” de 3 pagini 
și respectiv „Le mythe sous le ciel des etoiles fixes” de 22 de pagini. 
Ambele texte conțin corecturile olografe ale lui Vasile Lovinescu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm / 19×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 127

Constantin C. Giurescu, scrisoare către Adrian Fochi

Scrisoare olografă trimisă de istoricul Constantin C. Giurescu, 
folcloristului Adrian Fochi.

Scrisoare este semnată olograf și datată 2 Septembrie 1970. 
Vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 20×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 128

Ștefan Augustin Doinas, două poezii cu autograf

Două poezii dactilografiate „Chemarea” și „Mărul mușcat”, 
compuse de Ștefan Augustin Doinaș si semnate olograf de către 
autor.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 129

Perpessicius - Dumitru S. Panaitescu, 
fotografie și dedicație olografă

Fotografie care îl surprinde pe cunoscutul critic 
literar Perpessicius - Dumitru S. Panaitescu. 
Fotografia vine însoțită de dedicația olografă 
a lui Perpessicius, datată 1956.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 16,5×11,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 130

Victor Eftimiu, Manuscrisul piesei Doctor Faust, vrăjitor

Manuscrisul de Victor Eftimiu al piesei de teatru Doctor Faust, 
vrăjitor, 105 file de mărimi diferite.

Victor Eftimiu (1889-1972) a fost o personalitate marcantă a culturii 
românești în secolul al XX-lea. A fost director al Teatrului „Comedia” 
(1912), al Teatrului Național din București (1920-1921; 1930; 1944-1945), 
al Teatrului Național și al Operei din Cluj-Napoca (1927) și președinte 
al Societății Scriitorilor Români (1944-1948),militând în toată cariera 
pentru îmbogățirea repertoriului dramatic. În literatură s-a impus ca 
dramaturg, prin cele peste 40 de piese de teatru, grupate de el în mai 
multe cicluri: tragedii antice, legende românești, drame medievale, 
satire bucureștene; Doctor Faust, vrăjitor face parte din acestă ultimă
 categorie.

Manuscrisul este datat 6 septembrie -  6 octombrie 1956 și localizat 
Sinaia - Căciulați - București. Se păstrează în etui.

                                                                  
                                                                  Valoare estimativă: 300—600 €
                                                                  Dimensiuni: 11×43 cm
                                                                  Starea de conservare: Foarte bună

                                                           Preț de pornire 200,00 €

LOT | 131

Sextil Pușcariu, articol corectat și semnat olograf

Articol dactilografiat și corectat olograf de către Sextil Pușcariu, 
care poartă la final semnătura olografă a acestuia.

Textul este datat Cluj, 1 Aprilie 1937.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 29×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 132

Arhivă Anastase Demian, 1941

Pictorul Anastase Demian îi trimite un memoriu Ministrului Cultelor 
și Artelor, la acea vreme Radu R. Rosetti, prin care solicită să fie
scutit de examenul de obținere a „Autorizației definitive” de pictor 
bisericesc. Fără aceasta nu putea să își exercite meseria și să ia alte lucrări. 
Anastase Demian își justifică această cerere, de scutire a examenului, 
pe baza lucrărilor pe care le-a realizat până în acel moment. 
Scrisoare este datată 7 Februarie 1941 și este semnată olograf de căte pictor.
Cea de-a doua scrisoare este adresată unui prieten gazetar. Textul scrisorii 
conține câteva mențiuni referitoare la memoriul trimis ministrului, pentru 
care pictorul nu primise  un răspuns, nici până la acea dată. Scrisoare este 
semnată și datată 10 Mai 1941. 
Scrisoare este însoțită de articolul olograf, redactat de către acesta pe două 
pagini.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×14,5 cm / 34×21 cm / 22,5×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 133

Mircea Eliade, două fotografii

Două fotografii realizate de Eugen Ionescu, 
prietenului său Mircea Eliade.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 12,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 138

George Bacovia, articol cu însemnări olografe

Manuscrisul dactilografiat intitulat „De ce luptăm 
contra războiului?” care poartă corecturile și semnătura 
olografă a lui George Bacovia. Articolul este datat 
10 Februarie 1955.

Manuscrisul este însoțit de plicul original care cuprinde 
semnătura olografă a lui George Bacovia.
 

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 30,5×21,3 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 139

Ion Marin Sadoveanu, manuscris

Ion Marin Sadoneavu, manuscrisul conține câteva însemnări 
referitoare la impresia scriitorului cu privire la evenimentele 
culturale care se desfășoară în țară.

Manuscrisul este compus din două pagini, redactat pe o singură 
față, iar la final se află semnătura olografă a lui Ion Marin 
Sadoveanu. Pe verso-ul celei de-a doua pagini regăsim o a doua 
semnătura olografă.
 

Valoare estimativă: 60—90 €
Dimensiuni: 21,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 137

Alexandru Averescu, carte poștală fotografică cu dedicație

Carte poștală fotografică reprezentându-l 
pe mareșalul Alexandru Averescu (1859-
1938), purtând semnătura olografă a acestuia.

Cartea poștală a fos trimisă Generalului Grigore Nicolescu.

Valoare estimativă: 74—150 €
Dimensiuni: 13,5×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 134

Mihai Vâlsan, corespondență cu Anton Dumitriu

Scrisoare olografă trimisă de Mihai Vâlsan, matematicianului Anton 
Dumitriu. Scrisoarea este datată 28 Iunie 1967 și a fost trimisă de la 
Vanves. Scrisoarea vine însoțită de plicul original

Trei scrisori dactilografiate trimise lui Anton Dumitriu, care poartă 
semnătura olografă a lui Mihai Vâlsan. Scrisoarile sunt datate: 
Vanves 16 Octombrie  1967, 14 Ianuarie 1968, Antony 10 Ianuarie 1971.
Bilet olograf redactat de către Mihai Vâlsan, datat Antony, 16 
Septembrie 1971.
Carte de vizită a lui Mihai Vâlsan, care conține un amplu text olograf 
adresat lui Anton Dumitriu.
Felicitare de anul nou cu un scurt text olograf care îi aparține lui 
Mihai Vâlsan.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 27×21 cm / 8×12 cm / 8,5×13,5 cm / 6,7×9 cm / 9×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 135

Ion Pillat, manuscrisul unei poezii inedite, 1912

Manuscrisul unei poezii de patru strofe, intitulată 
„Mântuiere” compusă de Ion Pillat în 1912.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22,2×16,2 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 136

Ionel Perlea corespondență cu Horia Stanca

Corespondența dintre dirijorul Ionel Perlea și scriitorul 
Horia Stanca. Cele 3 scrisori au fost trimise de la Viena și 
sunt datate 1944.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 30×21 cm  / 17×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 140

Gheorghe Eminescu, Statuia de Ipsos, manuscris, 
Piesă inedită

Gheorghe Eminescu, manuscrisul piesei de teatru intitulate 
Statuia de ipsos. Piesă în 5 acte, compus din 14 pagini, 
redactate cu cerneală albastră pe o singură față.

Manuscrisul i-a fost dedicat criticului literar Fănuș Băileșteanu.

Gheorghe Eminescu fiul căpitanului Matei Eminescu și 
nepotul poeteului Mihai Eminescu. A fost de profesie militar, 
luptând în Primul Război Mondia. A devenit istoric militar, și 
a avut de suferit odată cu venirea comuniștilor la putere, fiind 
condamnat de către regim la detenție în mai multe penitenciare 
din țară.

Valoare estimativă: 600—900 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 141

Nae Ionescu, Roza Vânturilor + carte de vizită + articole de ziar 

Nae Ionescu, Roza Vânturilor 1926-1933, București, 
Editura „Cartea Românească”, VIII + 450 p. 
Exemplarul poartă ex-librisul lui Barbu Brezianu. 

În interiorul cărții se găsesc mai multe articole ale lui Nae 
Ionescu, decupate de Barbu Brezianu din diverse publicații.

Cartea de vizită a lui Nae Ionescu cu o însemnare olografă.

Nicolae C. Ionescu a fost un filosof, jurnalist și pedagog român 
care a reușit să adune în jurul lui elita culturală și literară 
interbelică. Printre cele mai importante nume care l-au avut 
ca profesor merită menționați Mircea Eliade, Mihail Sebastian, 
Constantin Noica, Emil Cioran sau George Murnu. Orientarea 
sa filozofică a fost numită „trăirism”, orientare pe care o traducem 
și din faptul că singura sa lucrare publicată în timpul vieții este 
Roza Vânturilor, lucrare ce cuprinde articole de gazetărie adunate 
din inițiativa lui Eliade. Filosoful refuza să publice, în primul rând, 
din teama de a nu crea un sistem din care el însuși nu mai putea ieși; 
și în al doilea rând, din pricina concepției socratice. Nae Ionescu 
era de părere că singurul mod prin care informațiile pot fi transmise 
exclusiv prin viu grai pentru a putea fi receptate corect.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 19×13 cm  / 5,5×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 142

Ioan Nenițescu, Pui de lei + manuscrisul a două poezii

Ioan Nenițescu, Pui de lei. Poesii Eroice și Naționale, 
București, librar-editor IG. Haimann, Tip. „Gutenberg”, 
1891, 215 + II p.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Manuscrisul poeziilor „Cântecul tunarului” și „Cântecul 
Dorbanțului” compuse de Ioan Nenițescu și publicate în 
volumul Pui de lei pe care le regăsim între paginile 24-25,
 respectiv 26-27.

Manuscrisul este compus din 3 pagini, și a fost redactat cu 
cerneală mov pe o singură față. La finalul manuscrisului 
regăsim semnătura olografă a lui Ioan Nenițescu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12,5 cm  / 21×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 143

Nicolae Corneanu, manuscris și felicitare către Mina Dobzeu 

Mitropolitul Nicolae Corneanu îi trimite o felicitare cu ocazia 
sărbătorilor pascale protului Mina Dobzeu, cel care l-a creștinat 
pe Nicolae Steinhardt în închisoare. Felicitarea conține o scurtă 
însemnare olografă, cu câteva gânduri bune. Felicitarea este însoțită 
de plicul original cu antetul Mitropolia Banatului - Cabinetul Mitropolitului.

Manuscrisul unui text intitulat „Mormântul Gol” compus 
din patru pagini, redactat cu cerneală albastră pe o singură față.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 10,5×23 cm  / 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 144

Corespondența dintre Ion Agărbiceanu și Valeriu Bora, 
piesă rară

Ion Agărbiceanu îi trimite o scrisoare prietenului său publicistul 
Valeriu Bora. Pe verso regăsim un text olograf care îi aparține lui 
Valeriu Bota, care reprezintă lămuriri cu privire la scrisoarea 
primită de la Ion Agărbiceanu, pe care, se pare, avea să o trimită 
mai departe.

Ion Agărbiceanu și Valeriu Bora au colaborat la redacția 
publicației „Frăția” apărută la Orăștie în 1926, a cărei 
redactor era Valeriu Bora. Chiar dacă Frăția era o publicație 
cu o orientarea politică, în paginile revistei, adesea, erau 
publicate studii literare scrise de M. Sadoveanu, Ion Creangă 
sau Ion Agărbiceanu. Cu Ion Agărbiceanu, Valeriu Bora 
a legat o prietenie stânsă de-a lungul timpului.

Scrisoarea este semnată olograf atât de Ion Agărbiceanu cât 
și de Valeriu Bota, este datată Cluj, 16 Martie 1958 și poartă 
ex-librisul Prof. Ion Iliescu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 16,6×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 145

Alexandru Marghiloman, scrisoare olografă, 1891

Alexandru Marghiloman, scrisoare olografă trimisă unui prieten. 
Scisoarea poartă antetul Ministerul Justiției, Cabinetul Ministrului, 
funcție pe care Al. Marghiloman o deținea la acea vreme.

Scrisoare este semnată și datată 22 Decembrie 1891.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 147

Ionel Teodoreanu, scrisoare către George Brănescu

Scrisoare dactilografiată trimisă de Ionel Teodoreanu,lui George Brănescu, 
informându-l cu privire la procesul în care acesta era avocat. La finalul 
scrisorii regăsim semnătura olografă a lui Ionel Teodoreanu.

Scrisoarea este însoțită de plicul original și poate fi datată 1948.
Manuscrisul este însoțit de plicul original care cuprinde 
semnătura olografă a lui George Bacovia.
 
Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 30,5×21,3 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 148

Zoe Dumitrescu Bușulenga, scrisoare

Scrisoare olografă trimisă de Zoe Dumitrescu Bușulenga, unor prietene cu ocazia 
unei vizite în America, alături de o misiune culturală română. Aceasta a rămas 
impresionată de faptul că a avut ocazia să vizitei expoziția Brâncuși de la Muzeul 
de Artă din Philadelphia și că a participat la un concert al formației Madrigal.

Scrisoarea este datată 20 Octombrie 1969 și poartă la final semnătura criticului 
literar.
Zoe Dumitrescu Bușulenga a fost legată de continentul american și datorită 
profundei legături care s-a creat între aceasta și Maica Alexandra (Principesa 
Ileana). Mărturia întâlnirii dintre cele două fiind apoi consemantă de aceasta 
într-un eseu intitulat „O întâlnire cu Maica Alexandra”.
 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 146

Liviu Rebreanu, scrisoare trimisă lui Camil Petrescu, 1927

Scrisoare olografă trimisă de Liviu Rebreanu, scriitorului Camil Petresc, prin care îl roagă să ia legătura cu el în cazul 
în care membrii S.A.D.R. (Societatea Autorilor Dramatici Români) vor cere convocarea unui adunări în legătură cu 
cazul lui Victor Eftimiu.
Scrisoarea este semnată de Liviu Rebreanu și datată 30 Octombrie 1927. Aceasta poartă ex-librisul Prof. Ioan Iliescu.

Prima încercare de înființare a Societății Autorilor Dramatici 
i-a aparținut lui George Diamandy, care va organiza începând 
din anul 1912 întâlniri săptămânale la Teatrul Comedia. Totuși, 
această primă societate se va autodizolva subit. O altă încercare 
de constituire, a avut loc în 1915. Din această nouă societate 
făceau parte autori cunoscuți ai epocii precum: Caton Theodorian, 
Octavian Goga, Victor Eftimiu, Emil Nicolau, A. de Herz, 
Zaharia Bârsan, G. Ursachy, Haralambie Lecca, P. Locusteanu, 
și al cărui președinte a fost ales C.I. Bacalbașa. Societatea nu a 
apucat să desfășurat o activitate însemnată, din cauza intrării 
țării în război. Abia în 1923 s-a constituit cu adevărat Societatea 
Autorilor Dramatici Români, când a fost stabilit un regulament  
și au fost votate statutele membrilor.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 11,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 149

Gheorghe Gh. Magherescu, Mam’selle Fifi, manuscris 
dactilografiat

Gheorghe Gh. Magherescu, Mam’selle Fifi. Cal și Obstacole, 
238 p., manuscris dactilografiat, care curprinde semnătura 
autorului și mai multe corecturi olografe.

Manuscrisul cuprinde mai multe fotografii atașate textului, 
printre care o fotografie inedită care îl surpinde pe M.S. Regele 
Carol al II-lea, oferind premii Echipei Hipice Internaționale.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 28,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 151

D. A. Sturza,  fotografie și semnătură olografă

Fotografie reprezentându-l pe Ministrul Afacerilor Străine D. A. 
Sturdza, alături de semnătura sa olografă.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm / 4×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 152

Alexandru Vaida Voevod, fotografie și semnătură olografă

Fotogrtafie care îl înfățișează pe omul politic Alexandru Vaida 
Voevod, care vine însoțită de semnătura sa olografă.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 16×10,5 cm / 4×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 153

Gheorghe Tătărescu, fotografie, 1934

Fotografie înfățișându-l pe Gheorghe Tătărescu, 
alături de mai mulți ofițeri la o serată organizată 
cu ocazia vizitei M. S. Regele Carol al II-lea la 
Inspectoratul General al Capitalei.

Fotografia este datată Iulie 1934.

 
Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 11×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 150

Vasile Alecsandri, heliogravură, scrisoare olografă și carte de vizită

Heliogravură cu portretul lui Vasile Alecsandri.

Scrisoare olografă a poetului, semnată și datată Mircești, 11 Martie 1883, referitoare la îngrijorarea 
provocată de boala fratelui său, operat la Paris.

Carte de vizită, din perioada în cadre Vasile Alecsandri se afla în funcția de Ministru Plenipotențiar 
al României la Paris.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 6,5×10 cm / 20×12,5 cm / 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 154

C. I. Parhon, scrisoare către Petre Constantinescu-Iași

Scrisoare trimisă de dr. Constantin Ion Parhon lui Petre 
Constantinescu-Iași prin care îl invită pe acesta să participe 
la o întâlnire la care vor participa universitari străini, în 
vederea strângerii relațiilor culturale ruso-române.

Scrisoare este datată 1944 și este semantă de către C. I. Parhon. 
Aceasta poartă timbrul sec al Colegiului Medicilor și vine 
însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 156

George C. Cantacuzino-Râfoveanu, scrisoare către 
Paul Bataillard, piesă inedită

Scrisoare trimisă de George C. Cantacuzino-Râfoveanu către Paul 
Bataillard.

Scrisoare este datată Paris 8 Februarie 1882 și poartă semnătura olografă 
a lui George C. Cantacuzino-Râfoveanu. Vin însoțită de plicul original.

George C. Cantacuzino-Râfoveanu ministru de Finanțe al României, 
în cabinetul lui D. A. Sturdza, a fost unul dintre cei mai apropiați oameni 
ai lui Ioan C. Brătianu. A coordonat pentru o scurtă perioadă redacția
 publicației „Voința Națională”, o publicație liberală, desființată în 1914.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 157

Familia Vasile Lascăr, fotografii de familie

Cinci fotografii de familie care îi înfățișează pe membrii familie 
Vasile Lascăr.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 8×4 cm / 6×10,5 cm / 9×6 cm / 10×14,5 cm / 15,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 158

Constantin Graur,  scrisoare către Radu D. Rosetti

Scrisoare trimisă de Constantin Graur lui Radu D. Rosetti, prin care acesta 
își prezintă scuze datorită articolului apărut, fără știrea sa, în cotidianul  

„Dimineața” care face referire la o notiță personală a poetului. Ca o 
compensație a celor întâmplate, Constantin Graur îl invită pe Radu Rosetti 
la redacția publicație Adevărul, pentru a pune la cale un interviu literar.

Scrisoarea poartă antetul ziarului Adevărul, este semnată olograf și 
este datată 16 Ianuarie 1936. Scrisoarea a fost trimisă în perioada în 
care Constantin Graur se afla în postura de director al cotidianului 

„Adevărul” și „Dimineața”, pe care va avea să le piardă în același an. 
Scrisoarea vine însoțită de plicul original.
 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm / 10,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 155

Ernest Urdărianu, Diplomă Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta

Bulla Crucis Equitis Magistri pro Praestantissimo Domino [Crucea de cavaler pentru cel mai remarcabil maestru] acordată lui 
Ernest Urdărianu de către Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malt. Udărianu a primit această Bullă undeva între 1933 și 1940, 
din partea Marelui Maestru Ludovico Chigi Albani della Rovere.

Ernest Urdărianu a fost unul dintre cei mai apropiați oameni al lui Carol al II-lea și al Elenei Lupesc, intrând foarte rapid în camarila 
regală. Din ajutor de palat acesta a ajuns să fie șoferul personal al Elenei Lupescu, iar mai apoi devenind secretarul privat al regelui. 
Ernest Urdărianu s-a aflat în permanență alături de rege, însoțindu-l pe acesta chiar și după abdicare.

Regatul României a încercat încă din 1928 să stabilească anumite relații cu Ordiunul Suveran de Malta, urmărind înfiinșarea 
unei Legații a Ordinului pe teritoriul României. Inițial Marele Maestru al Ordinului Galeas von Thun und Hohenstein (1905-
1931) a refuzat propunera venită din partea diplomaților români însărcinați cu negocierea, Jean Pangal și Justin Godart. 
Negocierile s-au intensificat odată cu urcarea pe tron a regelui Carol al II-lea. În 1933, regele Carol al II-lea a 1933 a primit scrisoare 
de acreditare, bula și insigna Ordinului Suveran de Malta. Instaurarea regimului comunist în România a dus la întreruperea relațiilor 
diplomatice cu Ordiunul Suveran de Malta.

Valoare estimativă: 300—700 €
Dimensiuni: 53×36 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 159

Ion Agărbiceanu scrisoare către Octavian C. Tăslăuanui

Ion Agărbiceanu îi trimite o scrisoare prietenului său 
Octavian C. Tăslăuanu felicitându-l pentru realizarea 
volumului Amintiri de la „Luceafărul”, apărut în 1936. Tot 
în această scrisoare acesta îi transmite impresiile sale legate 
de cele relate.

Scrisoare este semantă olograf de către Ion Agărbiceanu și 
este datată 1936. Vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 160

Familia Ghika, contract de arendă, semnat de Vasile Alecsandri

Contract de arendă încheiat între soții Ghika, Elisa și Vladimir Ghika 
cu Stefan Mihălescu. Acesta din urmă ia în arendă Moșia din Ciocănești 
a familiei Ghika, pe o perioadă de 10 ani începând cu 23 Aprilie și până 
în 23 Aprilie 1899.

La finalul documentului regăsim un proces Verban întocmit de către 
Legația Română din Paris, care este datat 24 Februarie 1888 și poartă 
atât semnătura Ministrului Plenipotențiar Vasile Alecsandri cât și
cea a secretarului Legației George Bengescu. Semnătura lui 
Vasile Alecsandri apare și la începutul documentului.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 35×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 161

Al. Odobescu, scrisoare către soția sa Alexandra (Sașa) 
Prejbeanu, 12 Februarie 1894

Alexandru Odobescu îi trimite o scrisoare soției sale Alexandra 
(Sașa) Prejbeanu, fiica generalului Pavel Kiseleff. Scrisoarea este 
redactată în franceză și este datată București 12 Februarie 1894.

Scrisoare vine însoțită de plicul 
original, fiind trimisă la Curtea de Argeș.

Valoare estimativă: 350—450 €
Dimensiuni: 23×14,5 cm  / 8×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 162

Al. Odobescu, scrisoare către Alexandra Prejbeanu, 7 Noiembrie 1894

Scrisoare de patru pagini trimisă de Alexandru Odobescu, soției sale Alexandra (Sașa) Prejbeanu, fiind redactată în 
franceză, ca majoritatea corespondenței dintre Odobescu și soția. Scrisoare a fost trimisă de la București la Curtea de 
Argeș și este datată 7 Noiembrie 1894. 

Alexandru Odobescu s-a căsătorit cu Alexandra Prejbeanu în jurul anului 1858. Aceasta avea origini nobile, tatăl 
său fiind generalul și contele rus Pavel Kiseleff, iar mama sa Ruxandra Băleanu, descendentă a unei vechi familii 
nobiliare rusești. Căsătoria lor va dura până în 1892, când Al. Odobescu o îndepărtează pe soția sa la Curtea de Argeș, 
îndrăgostindu-se de o profesoară de geografie, de la Școala de fete din București. Al. Odobescu nu va rupe 
de tot legătura cu fosta lui soție, menținând o corespondență regulată.

Scrisoare este însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 23×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 166

Teodor Naum, scrisoare către Eugeniu Speranția

Scrisoare trimisă soților Speranția Eugeniu și Elena (Riri) de către 
traducătorul și publicistul Teodor Naum care îi felicită pentru mutarea 
în noua casă.

Scrisoarea este datată Cluj 12 Decembrie 1971, și este semnată olograf 
de către acesta. Scrisoarea vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 11×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 167

Ioan A. Bassarabescu, scrisoare către Eugeniu Speranția

Ioan A. Bassarabescu îi trimite o scrisoare lui Eugeniu Speranția, 
mulțumindu-i pentru volumul de poezii „Sus”, publicate de acesta
 în 1939, care a primit premiul Societății Scriitorilor din România.

Scrisoarea este datată Ploiești, 6 mai 1939 și este semnată olograf 
de către I. A. Bassarabescu. Vine însoțită de plicul original.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19,5×14,5 cm / 10×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 168

Yolanda Eminescu, carte poștală + felicitare

Felicitare de anul nou trimisă de Yolanda Eminescu 
din Franța, cu o însemnare olografă.

Carte poștală trimisă de Yolanda Eminescu Familiei 
Profesorului Romulus Vulcănescu.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10,5×15 cm / 10×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 163

Dr. C. Daniel, scrisoare de demisie trimisă Generalului Alexandru 
Averescu

Dr. C. Daniel îi trimite o scrisoare generalului Al. Averescu pe care îl 
informează cu privire demisia din partidul pe care îl conduce, Partidul 
Poporului, deoarece a fost ofensat de către „Dl. General Cantacuzino”. 
Scrisoarea conține o scurtă notă olografă a generalului Al. Averescu cu 
privire la decizia dr. C. Daniel de a demisiona.

Scrisoarea poartă antetul dr. C. Daniel, este semantă olograf 
și datată 30 Mai 1921.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 164

Eugeniu Speranția, scrisoare inedită către 
D. Panaitescu-Perpessicius.

Poetul Eugeniu Speranția îi trimite o scrisoare prietenului 
său, D. Panaitescu Perpessicius, muțumindu-i pentru 
prefața destinată volumului să de poezii. Tot în scrisoare 
Eugeniu Speranția îi relatează câteva întâmplări personale, 
din întâlnirile sale cu diferite personalități din „lumea 
scriitoricească”.

Scrisoarea este datată Cluj 19 Noiembrie 1965 și vine însoțită
de plicul original.

 
Valoare estimativă: 160—240 €
Dimensiuni: 22×17 cm / 11,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 165

Hortensia Papadat-Bengescu, caiet manuscris, 1943

Caiet manuscris care a aparținut prozatoarei Hortensia 
Papadat-Bengescu și care cuprinde diverse texte și note 
redactate pe parcursul anului 1942.

Legătură de epocă din pegamoid, care necesită restaurare.
 

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 20×16,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 172

C. Rădulescu-Motru, scrisoare și carte de vizită adresate 
lui Mircea Florian

Profesorul C. Rădulescu-Motru îi trimite o scrisoare prietenului
său profesorul și filosoful Mircea Florian în legătură cu problema 
posturilor de profesori de la Facultatea de Litere și Filosofie. 
Scrisoarea este semnată și datată București 24 Martie 1943. 
Scrisoarea vine însoțită de plicul original.

Cartea de vizită a profesorului Constantin Rădulescu-Motru, care 
conține un scurt text olograf adresat filosofului Mircea Florian. 
Aceasta poartă semnătura olografă a lui C. R. Motru și este datată 1939.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19×14 cm  / 8×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 173

P. P. Negulescu, scrisoare către Mircea Florian

Petre P. Negulescu îi trimite o scrisoare filosofului 
Mircea Florin  în care îl roagă să îi înmâneze profesorului 
Al. Tzigara-Samurcaș o listă cu cărțile pe care le-a comandat. 
Scrisoarea este datată Sinaia 4 Iulie 1916 și este redactată olograf.

Atât plicul cât și scrisoarea conțin monograma politicianului 
Petre Negulescu.

 
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 174

Mircea și Angela Florian, carnet de identitate CFR

Căile Ferate Române, două carnete de identitate care au 
aparținut lui Mircea Florian și soției sale Angela Florian.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 11,5×7,7 cm  fiecare
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 169

Regimentul 4 Roșiori „Regina Maria”, scrisoare

Scrisoare de mulțumire trimisă de Comandantul Regimentului  4 Roșiori 
„Regina Maria”. Scrisoarea este semnată olograf de către comandantul 
reginemtului Colonel Simion Stoilov și a fost trimisă sub-locotenetului 
Spieghel Eduard. Aceasta este datată 6 Iulie 1928. 

Scrisoarea vine însoțită de plicul original, care conține antetul 
Regimentului 4 Roșiori „Regina Maria”.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24×15 cm / 24×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 170

Mircea Florian, Memoriu de Titluri și Lucrări + manuscris
+ text dactilografiat + exemplar martor

Mircea Florian, Memoriu de Titluri și Lucrări, București, 
Tiparul „Oltenia”, 1939, 22 p. Exemplarul cuprinde mai multe 
însemnări olografe, completări și revizuiri cu privire la text.

Manuscri de 18 pagini al lucrării Memoriu de Titluri și Lucrări. 
Textul a fost redactat cu cerneală neagră pe o singură față.

Textul dactilografiat, de 8 pagini al lucrării Memoriu de Titluri 
și Lucrări, datat 1932.

Exemplarul martor al lucrării Memoriu de Titluri și Lucrări, 
care cuprinde mai multe însemnări olografe.

 
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 21×15,2 cm / 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 171

Mircea Florian, 6 pagini de titlu cu dedicație

Șase pagini de titlu care cuprind dedicații primite Mircea Florian 
de-a lungul timpului. Dedicațiile au fost oferite de: Traian Herseni, John 
Dewey, Henry Wald, Dolores Stănescu, Nicolae Bagdasar, N. Bădulescu.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm / 23,5×15 cm,  dimensiuni variate 
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 178

Mircea și Angelica Florian, corespondeță + cărți de vizită 
+ carte poștală fotografică

Carte poștală fotografică reprezentându-l pe Mircea Florian.

Două cărți poștale trimise de Mircea Florian soției sale Angelica. 

Două scrisori trimise de Angelica, soțului său Mircea Florian. 
Una din scrisori este datată 28 Iulie 1928.

Valoare estimativă: 150—200 €
Dimensiuni: 14×8,7 cm / 16,7×11 cm / 6×9,7 cm / 
                       16,6×12,5 cm / 16×11 cm / 6×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 179

Alexandru Tzigara-Samurcaș, carte poștală fotografică 
cu dedicație

Carte poștală fotografică reprezentându-l pe Alexandru-Tzigara 
Samurcaș, care curpinde dedicația istoricului de artă către filosoful 
Mircea Florian, datată 1940.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 175

George Coșbuc, Decebal către popor, poezie-manuscris, 
piesă extrem de rară

Documentul cuprinde cea de-a doua stofă a poeziei Decebal 
către popor, compusă de către George Coșbuc și publicată în 
volumul Fire de tort [1896].

Textul este redactat și semnat olograf de către George Coșbuc

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 10×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 176

Mircea Florian, fotografie + scrisoare

Fotografie Mircea Florian cu semnătură olografă.

Mircea Florian îi trimite soției sale Angela, o scrisoare. 
Scrisoarea este semnată și datată 6 August și vine însoțită 
de plicul original.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10,5×15 cm / 7,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 177

Mircea Florian alături de Paul Valéry, fotografie 
a Congresului de filosofie, 1937

Fotografie realizată cu ocazia Congresului de Filosofie 
de la Paris din 1937 la care a participat și Mircea Florian. 
Printre cei prezenți  în centrul grupului îl regăsim pe, 
scriitorul francez Paul Valéry.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×23,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 180

Căpitanul Eminescu, scrisoare, 1897

Scrisoare trimisă în data de 30 ianuarie 1897 de către Căpitanul Eminescu, fratele poetului, către Frații Șaraga, prin 
care își exprima indignarea față de tipărirea fără drept a unui tiraj mult mai mare decăt cel pentru care se înțelesese.

Sunt cunoscute trei ediții tipărite de către Frații Șaraga, toate în perioada 1891 - 1893.

Valoare estimativă: 700—1.000 €
Dimensiuni: 21×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 181

Elena Coșbuc, trei documente

Înștiințare trimisă doamnei Elena Coșbuc de către Societatea
Carte Românească, prin care aceasta este informată cu privire 
la modalitățile de plată și sumele pe care aceasta urma să le 
încaseze pe baza drepturile de autor, pe care le-a moștenit de 
la soțul său George Coșbuc. Documentul este datat 1926.

Contul Elenei George Coșbuc de la Cartea Românească 
în care sunt menționate sumele pe care aceasta le-a încasat 
de pe urma drepturilor de autor. Documentul este datat 1934.

Scrisoare de 8 pagini adresată doamnei Elena Coșbuc. 
Documentul este datat 28 Decembrie 1927.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 34×21 cm / 27×21 cm / 28×22,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 182

Romulus Vulcănesu, legitimație de șah, 1949

Legitimație de șah a scriitorului Romulus Vulcănescu. 

Legitimația a fost eliberată la data de 25 Ianuarie 1949.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 12×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 183

C. Rădulescu Motru, două scrisori + carte de vizită

Scrisoare de înștiințare trimisă profesorului Mircea Florian 
de către C. R. Motru, prin care îl informează pe acesta cu 
privire la faptul că a fost numit în comisia examenului de 
admitere a facultății de Litere și Filosfie. C. R. Motru îi 
trimite această înștiințare din poziția de decan al facultății. 
Documentul este semnat olograf de către C. R. Motru și este 
datat 1935.

Scrisoare de recomandare trimisă de C. R. Motru, profesorului 
Mircea Florian prin care îi roagă să coordoneze lucrarea de 
doctorat a unui student. Scrisoarea poartă antetul Academiei
 Române, este semnată olograf și este datată 9 Decembrie 1940.

Cartea de vizită a Profesorului C. Rădulescu-Motru care cuprinde
 un scurt text olograf adresat lui Mircea Florin, care face referire 
la o lucrare de care acesta are mare nevoie. Cartea de vizită este 
datată 9 Iulie 1942.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,7×13,5 cm / 8×12 cm / 21×16,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 184

Grigore Ghika, scrisoare olografă

Scrisoarea olografă redactată în franceză 
de către Grigore Ghika.
 

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 13×10 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 188

15 semnături olografe

15 semnături olografe: General Gheorghe Văleanu (1864 - ?);
General Gheorghe Rusescu (1867 - ?); Alexandru Vaida-Voevod 
(1872 - 1950);General Traian Moșoiu (1868 - 1932); General Gheorghe 
Stravescu (1888 – 1951); General Gh. Mărdărescu (1866 - 1938); 
Ion C. Grădișteanu (1861 - 1932); Iulian Teodorescu (1872 - 1935); 
Nicolae Lupu (1876 - 1947); Gheorghe Preda; Onisifor Ghibu 
(1883 - 1972); Ion Petrovici (1882 - 1972); Ioan Lupaș (1880 - 1967); 
Costin Petrescu (1872 - 1954); Vasile Goldiș (1862 - 1934).

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 189

22 de semnături olografe

22 de semnături olografe: General Gabriel Marinescu 
(1886 - 1940); General Paul Anghelescu (1872 - 1949); 
Ion Jianu (1880 - 1972); Marin Ștefănescu; Ion Bianu
 (1856 – 1935); Constantin Gheorghe Banu (1866 - 1938); 
Generarl Dimitrie I. Popescu (1883 - 1970); General Radu 
R. Rosetti (1877 - 1949); Mihai Vlădescu (1865 - 1944); 
General Ion Manolescu; Ion Gheorghe Duca (1879 - 1933); 
General Ion Istrati (1860 - 1942); Simion Mehedinți (1868 - 1963) 
Gh. Cipăianu (1878 - 1957); Ion A. Bassarabescu (1870 - 1952); 
General Ioan Pepovici (1882 - 1972); Simion C. Mândrescu 
(1868 - 1947); D. Chirculescu; Const. I. Anghelescu (1869 - 1948); 
Grigore Trancu-Iași (1874 - 1940); General Al. Averescu 
(1859 - 1938).

 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 185

Act de Botez, 1849

Cerificat de botez 1849.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 18×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 186

Certificat de cununie 1840

Certificat de cununie 1840.

 
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18,5×22 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 187

Bilete de vaccin, Extrem de rare

Bilet de vaccin, 1850, 
Bilet de vaccin, 1851 [Transilvania].
Bilet de vaccin, 1855,

Operațiune de imunizare a debutat în timpul 
protecturatului rusesc din Țările Române, 
odată cu instaurarea Regulamentelor Organice. 
Imunizarea copiiilor prin vaccinare, a devenit 
una din prioritățile autoritățiilor în anii următori.
 

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 10,8×16,8 cm / 10,3×16,7 cm / 8,5×15 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 190

782 de semnături olografe

782 de semnături olografe ale unor personalități care aparțin culturii 
românești. Printre semnături se remarcă cea a lui: Zaharia Stancu, 

Marin Sorescu, Nichita Stănescu, M. Beniuc, Eugen Simion, M. Beniuc, 
Eugen Barbu, Marin Preda, Virgil Carianopol, Camil Baltazar, 
Barbu Brezianu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ștefan Augustin Doinaș, 
Șerban Cioculescu, Horia Lovinescu, Ana Blandiana, Nicolae Manolescu, 
Adrian Păunescu, Alexandru Philippide, Gelu Naum, Geo Bogza, 
Ion Frunzetti, Sașa Pană, Paul Cornea, Tudor Gheorghe, Constantin 
Nisipeanu.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 30×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 191

George Coșbuc, chitanță de mână

Chitanță de mână prin care George Coșbuc lua 
10 lei împrumut. Biletul este redactat în creion, 
poartă semnătura olografă a lui George Coșbuc 
și este datat 20 Noiembrie.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 192

Tudor Vianu, Casa Morților, manuscrisul 
unei poezii inedite, 1917

Documentul reprezintă manuscrisul unei poezi în trei catrene, 
scrisă cu cerneală neagră de către esteticianul Tudor Vianu 
(1898-1964).

Poezia a fost intitulată „Casa Morților”, poartă la final 
semnătura olografă a lui Tudor Vianu și este datată 1917.

 
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 17,5×18 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 193

Alexandru Paleologu, Contract de Editare, 
cu semnătură olografă a lui Marin Preda

Contract de Editare de 4 pagini, între Editura Cartea 
Românească reprezentat de Marin Preda și scriitorul 
Alexandru Paleologu, încheiat în vederea publicării
 lucrării „Bunul simț ca paradox, sau opinii separate”. 
Contractul trebuia onorat până pe data de 15 Octombrie 1970.

Contractul poartă la final semnătura olografă a lui 
Alexandru Paleologu cât și pe cea a lui Marin Preda.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29×21 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 194

Vasile Voiculescu, manuscrisul poeziei „La răscruce”

Vasile Voiculescu, manuscrisul poeziei „La răscruce”. Manuscrisul poartă semnătura autorului în partea inferioară.
„La răscruce” apare pentru prima dată publicată în volumul de poezii „Pârgă”, al treilea volum publicat al lui V. Voiculescu, în 1921.
Manuscrisul este redactat cu cerneală neagră pe o filă velină.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 34×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 195

Victor Eftimiu, manuscrisul poeziei Leonardo, 1955

Manuscrisul poeziei „Leonardo” în 4 versuri, compusă de către 
Victor Eftimiu și redactată cu cerneală roșie. Poezia este datată 
12 Februarie 1955 și este semnată olograf de către Victor Eftimiu 
cu cerneală verde.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 21,5×15 cm  
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 196

Martha Bibescu, scrisoare olografă, 1921

Scrisoare trimisă de la Paris de către romanciera 
Martha Bibescu. Scrisoarea a fost redactată cu 
cerneală neagră, față-verso pe o coală velină, 
poartă semnătura olografă a Marthei Bibescu și 
este datată 19 Ianuarie 1921

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 197

Carte de vizită Al. Macedonski, cu text olograf

Cartea de vizită a poetului Alexandru Macedonski, 
cu un scurt text olograf, datat 1917.

Prin această carte de vizită, poetul face o invitație 
la una din piesele sale de teatru sculptorului Frederic 
Storck și soției acestuia, Cecilia Cuțescu Storck.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 6,5×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 198

Carte de vizită Mărgărita Miller-Verghy, cu text olograf

Cartea de vizită a scriitoarei Mărgărita Emilia Miller-Verghy 
(1864-1953) cu un scurt text olograf al acesteia.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5,5×9 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 199

Carte de vizită Mihai Beniuc, cu text olograf

Cartea de vizită i-a aparținut poetului proletcultist Mihai Beniuc.
 Pe verso este un text olograf cu o urare pentru anul 1975 alături 
de semnătura olografă.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5,5×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 200

Vasile Alecsandri, Scrisoare olografă în limba română 
+ Broșura originală a lucrării Ginta Latină

Vasile Alecsandri îi scria de la Mircești unui prieten legat de planurile sale viitoare. Alecsandri îi mărturisește prietenului său, câtă 
însemnătate ar avea pentru el, dar și pentru poporul român, dacă celebrul compozitor Filippo Marchetti ar compune o operă 
muzicală, care să-l aibă ca subiect pe Despot-Vodă. În cadrul scrisorii, regăsim câteva mențiuni cu privire la vacanța pe care poetul 
urma să o petreacă în Italia, în timpul căreia avea să se întâlnească cu cel căruia îi scria, dar și cu Filippo Marchetti „și tustrei împreună 
vom așterne planul operei”.

Copozitorul italian Filippo Marchetti avea să compună mai târziu un imn pe versurile scrise de Alecsandri, dar nu pe cele ale operei 
Despot-Vodă, ci pe versurile lucrării „Ginta Latină”. La 19 mai 1878, în orașul Montpellier din sudul Franței, Societatea pentru Studiul 
Limbilor Romanice a organizat un concurs în cadrul căruia au fost invitați să participe scriitori din toate zonele în care se utilizau limbi 
sau dialecte romanice. Vasile Alecsandri a participat cu lucrarea „Cântecul Gintei Latine” devenind primul poet român ce a primit 
un premiu internațional pentru o creație literară. În cadrul festivității, în absența lui Vasile Alecsandri, compozitorul italian Filippo 
Marchetti a recita imnul compus pe versurile scrise de poetul român.

Lotul are în componență și broșura originală, tradusă de Marco 
Antonio Canini în limba occitană (un dialect folosit în partea de 
sud a Franței) a lucrării Ginta Latină a lui Vasile Alecsandri. 
Traducerea Cântecului Ginta Latina, București, Tipografia Thodor 
Michăiuescu, 1878, 16 p.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm  / 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 201

Ioana Ulescu-Brezianu, caiet de poezii, piesă inedită

Caietul de poezii și de memorii al Ioanei Ulescu, intitulat 
„Souvenirs de Paris” 1896, care cuprinde însemnări, compuneri 
și poezii, redactate atât în franceză, cât și în română. Caietul 
de suveniruri se deschide cu fotografia originală a Ioanei Ulescu, 
realizată la Paris.

Ioana Ulescu, a fost fiica colonelului Eftimie Ulesc. Aceasta se va 
căsători cu Barbu V. Brezianu, iar din mariajul celor doi se va naște 
în 1909 Barbu Brezianu, care va deveni mai târziu un cunoscut istoric
 de artă.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 202

Henri Focillon, scrisoare către I. Grigorescu

Scrisoare trimisă de istoricul de artă Henri Focillon președintelui 
Analelor Române, la acea vreme I. Grigorescu. Scrisoarea a fost
 trimisă de la Paris și este datată 1935.

Scrisoarea vine însoțită de plicul original.

 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 26,5×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 203

Ionescu Gh. Petre de la Grindu, Producții 
Populare, manuscris

Ionescu Gh. Petre de la Grindu, Producții 
Populare, manuscris de 12 pagini, redactat 
pe o singură față, cu cerneală mov, care 
curpinde mai multe ilustrații în peniță în 
interiorul textului realizate de căte autor. 
Manuscrisul este datat 1898.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 18×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 204

General Ion Gerogescu Pion, scrisoare către Emil Bodnăraș

General Ion Gerogescu Pion îi trimite o scrisoare liderului 
comunist Emil Bodnăraș, informându-l cu privire la decesul 
Generalului Ion Popescu Sanitaru.

Ion Popescu Sanitaru a fost unul dintre generalii români, care a 
condus ultima bătălie de la Mărășești din războiul „Întregirii 
Neamului”, pe care Georgescu Pion o descrie în scrisoare, drept 

„cel mai violent atac inamic”.
Scrisoarea este datată 1953.

 
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 29×21,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 205

Scrisoare de mulțumire adresată Regelui Ferdinand, 1925

Scrisoare de mulțumire adresată Regelui Ferdinand, de către Domnul 
Clary, care îi mulțumește regelui pentru acordarea decorației Coroana 
României, în grad de Mare Ofițer.

Scrisoare este redactată olograf și este datată 1925 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 28×22 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 206

Duiliu Zamfirescu și Tilică Ioanid, scrisoare de duel, 
redactată de către Grigore Ghika, 1919

Scrisoarea privind duelul lui Duiliu Zamfirescu și Tilică Ioanid. Scrisoarea a fost redactată de Ghrigore Ghika, 
martorul în duel al lui Duiliu Zmfirescu și trimisă lui Constantin Argetoianu, martorul lui Tilică Ioanid. 
Cei doi martori erau responsabili cu aranjarea chestiunilor tehnice privind organizarea duelului.
Scrisoarea a fost redactatră în franceză de Grigore Ghika. Este datată București, 1919.

Duiliu Zamfirescu a rămas în istorie nu doar pentru 
activitatea sa de gazetar, publicist și om politic, ci și 
pentru faptul că a fost un spadasin și un duelist de 
temut. În jurul său s-a creat adevărate legende urbane
 care circurlau la începutul secolului XX, prin București, 
despre caracterul său impetuos. Numeroasele dueluri în
 care a fost implicat, îi va aduce în epocă porecla de 
Duelius Superbus.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 20,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 207

Scrisoarea de duel, semnată de Ion C. Ghika, 1899

Scrisoare de negocieri privind organizarea duelului lui 
Constantin Arion, care cuprinde condițiile în care duelul 
urma să aibă loc. Corespondența privind negocierile 
duelului, avea loc între martorii celor doi dueliști. Scrisoarea 
a fost redactată în franceză, și semnată de cei doi martori ai 
lui Constantin Arion, unul din aceștia fiind Ion C. Ghika.

Scrisoarea este datată 2 Octombrie 1899.

 
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 208

Alexandru Tzigara-Samurcaș, scrisori către 
Petre Constantinescu-Iași

Alexandru Tzigara-Samurcaș, două scrisori trimise pritenului său, 
istoricul Petre Constantinescu-Iași. Ambele scrisori sunt datate 1924 
și conțin antetul Convorbiri Literare, publicație a cărui redactor șef 
era Al. Tzigara-Samurcaș.
Scrisorile vin însoțite de unul din plicurile original.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×14  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 209

George Bacovia, desen în peniță și acuarelă, 1950

Desen în peniță și acuarelă, reprezentând un cuplu în etate 
dansând. Desenul este semnat de către poetul George Bacovia 
și este datat 1950.

Înainte de a deveni un poet consacrat, talentul lui George Bacovia 
a fost recunoscut și apreciat în lumea artelor vizuale, acesta 
obținând în 1898 un premiu pentru desen, în cadrul unui concurs 
organizat de Societatea „Tinerimea Română”.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 18×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 210

Petre Sergescu, scrisoare olografă, către Eugeniu 
Speranția, 1941

Scrisoare trimisă de cunoscutul matematician Petre 
Sergescu, prietenului său Eugeniu Speranția în care 
îi relatează programul conferințelor sale viitoare și 
studiile pe care urmează să le publice, printre care 
și cel dedicat lui Nicolae Iorga. Petre Sergescu a fost 
implicat în mișcarea politică condusă de istoricul 
Nicolae Iorga.

Scrisoarea este semnată olograf și esta datată 1941. 
Vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 211

George Vâlsan, trei cărți poștale adresate lui Mircea Florian

George Vâlsan aflat la studii la Paris, îi trimite mai multe cărți poștale prietenului său 
Mircea Florian care se aflat la Berlin. Cele 3 cărți poștale sunt datate 1913.

George Vâlsan a fost un reputat geograf și etnograf 
român. Titu Maiorescu și Simion Mehedinți, au ghidat
 primii pași ai lui George Vâlsan, aceștia fiindu-i atât 
profesori, cât și îndrumători. Își definitivează studiile 
la Paris și Berlin, fiind primul român care susține o 
lucrare de docotrat în domeniul geografiei. La întorcerea 
în țară se dedică întru totul geografiei teritoriului 
românesc, predând la mai multe universități din țară. 
George Vâlsan a fost întemeietorul Șocietății Etnografie 
Române, al Institutului de Geografie și al unei școli de 
geografie la Cluj. Lucrările și cercetările sale stau la baza 
geografiei și etnografiei moderne a României.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 8,7×13,7 cm fiecare
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 212

Camil Petrescu, referat trimis Uniunii Scriitorilor, 1949

Referat întocmit de Camil Petrescu, unei „tinere dramaturge”, 
pe care scriitorul o recomandă comitetului Uniunii Scriitorilor.

Documentul este redactat și semnat olograf, purtând semnătura 
olografă a lui Camil Petrescu. Este datat 26 Iulie 1949.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 213

Consiliul Municipiului București, convocare trimisă 
Epitropului Bisericii Hanul Colței

Convocare trimisă epitropului Bisericii Hanul Colței, de către Consiliul 
Municipiului București, compus la acea vreme din Dimitrie Brătianu, 
Anton Ion Arion, Cezar Bolliac și Ioan Melik. Prin acest document epitropul 
Bisericii Hanul Colței este rugat să se prezinte la Municipalitate pentru 
a prezenta situția veniturilor bisericii și pentru ca Municipalitatea să ia o 
hotărâre în legătură cu această chestiune. Documentul poartă ștampila oficială 
a Principatelor Unite.
Documentul este însoțit de ciorna scrisorii pe care epitropul urma să o trimită 
Municipalității ca o confirmare că a luat la cunoștință convocarea consiliului.

Ambele documente sunt datate 1861.

 
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 214

Adela Xenopol, manuscris două poezii

Documentul cuprinde două poezii: „Cântec de 
munte” și Bistrița, compuse de către Adela Xenopol, 
nepoata lui A. D. Xenopol.

Adela Xenopol a desfășurat o activitate însemnată
ca prozator și publicit, fiind o susținătoare ferventă
a mișcării feministe.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 16×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 215

Cezar Petrescu, scrisoare către George Brănescu

Scrisoare trimisă lui George Brănescu de către Cezar Petrescu, 
prin care acesta din urmă își cere iertare, pentru faptul că nu 
a apucat să îi răspundă mai curând la scrisoare. 
Cezar Petrescu, îl invită pe prietenul său, să îi facă o vizită la 
locuința sa din Bușteni.

Scrisoare este datată Bușteni 12 Septembrie 1948 și poartă 
semnătura lui Cezar Petrescu.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 26.6×21  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 216

Nichita Stănescu, scrisoare adresată lui Virgil Teodorescu

Nichita Stănescu îi trimite o scrisoare de recomandare președintelui 
Uniunii Scriitorilor, Virgil Teodorescu, prin care îl roagă pe acesta, să 
susțină și să recomande și altora, romanul scris de Nicolae Ștefănescu, 
Lungă vară fierbine.

Scrisoarea este redactată și semantă olograf de către Nichita Stănescu, 
fiind datată 7 Iunie 1976. 

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 217

Ion Biberi scrisoare către Eugeniu Speranția

Scrisoare trimisă de prozatorul Ion Biberi profesorului 
său Eugeniu Speranția.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 218

Marin Sorescu, scrisoare către Uniunea Scriitorilor 

Marin Sorescu trimite o scrisoare conducerii Uniunii Scriitorilor în care vorbește despre o vizită făcută la Paris, în cadrul 
unei delegații române, în care a avut șansa să ia contact atât cu lumea literară occidentală, cât și cu scriitorii români 
stabiliți la Paris. Acesta a rămas cu o impresie plăcută întâlnindu-i pe Emil Cioran și pe Eugen Ionescu, cu care a și 
apucat să discute mai multe. Prin intermediul lui Marin Sorescu, Eugen Ionescu face o propunere Uniunii cu privire 
la deschiderea unei librării românești la Paris.

Scrisoarea este redactată și semnată olograf de 
către Marin Sorescu, fiind datată 9 Aprilie 1967.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 219

Scrisori trimise lui Chusseau-Flaviens, în numele Reginei Elisabeta

Invitație la o audiție muzicală trimisă de Zoe Bengescu, în numele Reginei 
Elisabeta soților Chusseau-Flaviens. Invitația a fost redactată olograf de 
către Zoe Bengescu, una din doamnele de onoare ale reginei. Invitația este 
datată Septembrie 1906.

Intendentul reginei Elisabeta, R. Monske îi trimite o scrisoare 
fotojurnalistului francez Charles Chusseau-Flaviens, prin care îi solicită, 
în numele Reginei Elisabeta, să trimită clișeele fotografiilor realizate de 
către acesta suveranei, la Vatra Luminsă. Scrisoarea poartă antetul Vatra 
Luminoasă. Regina Elisabeta, este datată București 10 Ianuarie 1907 și 
poartă semnătura olografă a lui R. Monske.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 11×14  cm  / 27×21  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 222

Spiru Haret, carte de vizită

Carte de vizită a matematicianului Spiru Haret 
(1851-1912) din perioada când ocupa funcția de 
Ministru al Instrucțiunii și Cultelor.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 223

Ion Vasilescu, sonet dedicat lui Ion Vulturescu 

Don Joan -Sonet- dedicat lui Ion Vulturescu de către 
Ion Vasilescu. Manuscrisul sonetului este datat 1915 și 
este semnat olograf în partea inferioară de către autor.

Scrisoarea este redactată și semnată olograf de către 
Ion Vasilescu, fiind datată 9 Aprilie 1967.
 

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 224

Nicolae Iorga, scrisoare trimisă lui Barbu Brezianu, 1939

Scrisoare trimisă de Nicolaea Iorga prietenului său, 
istoricul și criticul de artă Barbu Brezianu.

Scrisoare este datată 1939 și poartă semnătura olografă 
a lui Nicolae Iorga. 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9,5×14,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 220

Petru Groza, ceas inscripționat și două fotografii

Cu ocazia împlinirii a 11 ani de serviciu, ca și gardă de corp, 
din 1 Ianuarie 1945 -1956, Petru Groza îi face cadou locotenentului 
Popa Dumitru, ceasul său de mână Doxa. Ceasul i-a aparținut lui 
Petru Groza și este inscripționat cu numele acestuia.

Ceasul vine însoțite de două fotografii care îl înfățișează pe 
locotenentul Popa Dumitru în uniformă militară și o fotografie 
care îl suprinde pe acesta alături de Petru Groza.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 11×17 cm / 11,5×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 221

Nichita Stănescu, fotografie + medalie

Fotografie reprezentându-l pe Nichita Stănescu alături 
de un prieten.

Medalie bătută cu ocazia comemorării lui Nichita Stănescu 
în 1984, la un an de la moartea sa. Medalia a fost comandată 
de Prietenii Numismați. Pe avers regăsim autoportretul lui
 Nichita Stănescu realizat în 1980.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×14 cm / 5 cm diametru
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €



92Fragmentarium - Documente si mărturii Fragmentarium - Documente si mărturii   93

LOT | 225

G. Ranget, scrisoare către Eugen Melik

Scrisoare trimisă de G. Ranget prietenului său Eugen Melik.

Eugen Melik a fost fiul inginerului Ion Mirea Melik. Eugen 
Melik a studiat la Paris, iar apoi a devenit profesor la 
universitatea A. I. Cuza din Iași. A fost un apropiat al lui 
N. Iorga și a fost ales deputat.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 18×11,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 226

Nichita Stănescu, G. Mihăiță și G. Tomozei, fotografie 
originală + medalie

Fotografie originală reprezentându-l pe Nichita Stănescu 
alături de George Mihăiță si Gheorghe Tomozei, aflați pe o 
ambarcațiune. 
Medalie bătută cu ocazia comemorării lui Nichita Stănescu în 
1984, la un an de la moartea sa. Medalia a fost comandată de 
Prietenii Numismați. Pe avers regăsim autoportretul lui Nichita 
Stănescu realizat în 1980.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×14 cm / 5 cm diamentru
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 227

Elena Văcărescu, scrisoare olografă

Scrisoare redactată în franceză de către Elena Văcărescu. Scrisoare 
cuprinde antetul Société des Nations Section Roumanine.

Elena Văcărescu a depus un efort însemnat ca reprezentant 
al României în Franța în perioada Primului Război Mondial.
Aceasta a întreprins diferite acțiuni politice și diplomatice,
militând pentru cauza românească în fața unor personalități
politice influente, ale lumii occidentale. În 1920 Elenei 
Văcărescu i s-a încredințat misiunea de a deveni unul din 
reprezentanții României în Societatea Națiunilor. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 228

Desdemona Petrescu, manuscrisul unei poezii

Manuscrisul de o pagini al unei poezii semnate Desdemona 
Petrescu, care a fost intitulată „Pământ și cer”. Poezia a fost 
redactată cu cerneală albastră pe o singură față.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 229

Geo Bogza, două manuscrise

Două mansucrise ale lui Geo Bogza, unul din ele 
reprezentând o poezie dedicată lui Mihai Eminescu, 
iar celălalt reprezintă o cugetare. Ambele manuscrise 
poartă semnătura scriitorului, unul din ele fiind 
datat Mai 1974.

 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 14,5×21 cm / 21×17,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 230

Petru Groza, 36 de fotografii

36 de fotografii reprezentându-l pe Petru Groza, prim-ministrul al Republicii 
Populare România. Fotografiile îl înfățișează pe acesta în diferite vizite prin țară.
Una din fotografii poartă semnătura olografă a lui Petru Groza și este datată 1950.

Valoare estimativă: 250—350 €
Dimensiuni: 8×11,5 cm / 9×14 cm / 8,5×11 cm / 9×12 cm, dimensiuni variate
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 231

Dr. Petru Groza, fotografie de mari dimensiuni,
semnată olograf

Fotografie de mari dimensiunireprezentându-l 
Dr. Petru Groza, semnată olograf și datată 
București 1957.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 51×39 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 232

Nicolae Ceaușescu, fotografie cu autograf

Fotografie reprezentându-l pe Nicolae Ceușescu, Secretarul General al Partidului
Comunist și Președintele Republicii Socialiste România. Fotografia poartă semnătura 
olografă a acestuia și a fost trimisă în Franța lui Gerard Leman 

Fotografia vine însoțită de plicul original 
și de un ceritificat eliberat în anul 1979, 
care poartă semnătura viceprim-ministrului 
Guvernului Marin Enache.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 233

Nicolae Ceaușescu, fotografie color cu autograf, 1988

Fotografie color reprezentându-l pe Nicolae Ceușescu, 
Președintele Republicii Socialiste România, care poartă 
semnătura olografă a acestuia. Fotografia a fost trimisă în 
Republica Federală Germania lui Irmtran Braun.

Fotografia vine însoțită un ceritificat eliberat în anul 1988.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 234

Elena Ceaușescu, fotografie inedită + două cărți de vizită

Fotografie reprezentând-o pe Elena Ceaușescu 
într-o ipostază inedită
Cartea de vizită a Elenei Ceaușescu.
Cartea de vizită a soților Ceaușescu. 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×11,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 235

Lucrețiu Pătrășcanu, scrisoare către S. Bruckner

Scrisoarea trimisă de Lucrețiu Pătrășcanu, domnișoarei 
S. Bruckner.

Scrisoarea este redactată și semantă olograf și este datată 
9 Aprilie 1928. Vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 236

Fănuș Neagu, trei manuscrise-memorii

Trei manuscrise-memorii redactate de către 
scriitorul Fănuș Neagu.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×21  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 237

Grigore Vulturescu, bilete de bancă semnate olograf

 Cinci bilete de bancă pentru comercianți care cuprind 
semnătura olografă a lui Grigore Vulturescu, datate 1857 - 1863. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×24,5  / 10,5×19,5 / 11,5×19,5 / 12×20 / 20×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 238

Ion Marin Sadoveanu, De la Minus la Baroc 
+ scrisoare olografă

Ion Marin Sadoveanu, De la Minus la Baroc, București, 
Editura „Cartea Românească”, 100 p. Exemplarul a 
aparținut autorului, deoarece poartă atât pe copertă, 
cât și pe pagina de titlu și la începutul lucrării, semnătura 
olografă a lui Ion Marin Sadoveanu.

Scrisoare olografă trimisă de Ion Marin Sadoveanu, 
Sandrei Râpeanu. Scrisoarea vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 14,7×21 cm / 17,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 238

Alexandru Dima, scrisore către Eugeniu Speranția

Criticul și istoricul literar Al. Dima îi tirmite o scrisoare 
profesorului și poetului Eugeniu Speranția, cerându-i iertare 
că nu a putut să-l întâlnească cu acesta la București din cauza 
unor evenimente neprevăzute.

Scrisoarea este datată 12 Martie 1968 și poartă semnătura 
olografă a lui Alexandru Dima. Vine însoțită de plicul original.
 

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 240

Take Ionescu, scrisoare adresată doamnei Păucescu, 
1904

Scrisoare trimisă de Take Ionescu doamnei Păucescu, 
soția conservatorului și avocatului Grigore Păucescu. 
Scrisoarea a fost trimisă privind o chestiune juridică.

Scrisoare poartă semnătura olografă a lui Take Ionescu 
și este datată 28 octombrie 1904.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17,2×11  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 241

Aristide Blank, telegramă, 1937

Telegramă trimisă de Aristide Blank, care datează din perioada 
în care Blank și restul acționarilor, se străduiau să păstreze 
compania pe linie de plutire.

Aristide Blank a moștenit poziția tatălui său, Mauriciu Blank,
 în cadrul Băncii Marmorosch Blank. După moartea părintelui 
a fost implicat în politică, lucra alături de istorici precum Nicolae 
Iorga și Vasile Pârvan. Și-a înființat propria editură, Cultura 
Națională, și o agenție literară, de care s-a ocupat pentru o scurtă 
perioadă filosoful Nae Ionescu; deși era de origine evreu, a fost 
acuzat de atitudini antisemite.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 14×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 242

Ranetti Roman, fotografie 

Fotografia îl înfățișează pe poetul și dramaturgul 
român Roman Ranetti, cunoscut după pseudonimul 
literar Aron Blumenfeld.

Atelier fotografic P. Daniel.

 
Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 17×12,5  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 243

Tudor Vianu, 3 fotografii

Trei fotografii înfățișându-l pe criticul literar și 
esteticianul Tudor Vianu.

1. Tudor Vianu alături de Mihai Râlea într-o conferință 
U.N.E.S.C.O.
2. Tudor Vianu vorbind la constituirea Comitetului 
Național al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est 
Europene în 1963. În fotografie mai apar: Mihai Berga, Petre 
Constantinescu-Iași, Emil Condurachi, Virgil Cândea.
3. Tudor Vianu alături de profesorul Dumitru Berciu și de 
profesorul Ion Nistor, la o ședință a Asociației Internaționale 
de Studii Sud-Est Europene. 

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 244

Mircea Ionescu Quintus, Epigrame și Epitafuri 
+ corespondență cu familia Râpeanu

Mircea Ionescu Quintus, Epigrame și Epitafuri, București, 
Ed. Eminescu, 1976, 78 p. Exemplarul poartă dedicația olografă 
a autorului către Sandra și Valeriu Râpeanu, datată 21 Iunie 1976.

7 cărți poștale și felicitări, trimise de Mircea Ionescu Quintus 
familiei Râpeanu.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 19×10 / 8×11,5 / 10,5×14,5 / 16×9
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 245

Carte poștală, cu două ștampile rare 

Carte poștală datată 1941 care conține două 
ștampile lineare: CENZURAT și UNIREA MUNCA 
și TĂCEREA FAC PUTEREA.
 

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 10,5×14,6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 246

Marin Sorescu, fotografie cu semnătură olografă

Fotografia scriitorului Marin Sorescu, care poartă 
pe verso semnătura sa olografă.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22,5×17  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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